
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
ESCOLA DE ENGENHARIA 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 
LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA, GESTÃO DE NEGÓCIOS E MEIO AMBIENTE 

MESTRADO PROFISSIONAL EM SISTEMAS DE GESTÃO 

 

 

 

LOUISE ROSA DE ARAUJO 
 
 
 

GESTÃO DE PESSOAS DA GERAÇÃO Y EM EMPRESAS DE BASE 
TECNOLÓGICA  

 
 
 
 
 
 

Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado em 
Sistemas de Gestão da Universidade Federal 
Fluminense como requisito parcial para obtenção do 
Grau de Mestre em Sistemas de Gestão. Área de 
Concentração: Organizações e Estratégia. Linha de 
Pesquisa: Sistema de Gestão pela Qualidade Total. 

 
 
 
 

Orientador: 
 
 

Prof.ª Stella Regina Reis da Costa, D.Sc. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Niterói 
2013 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Ficha Catalográfica 

 

 
A 663  Araujo, Louise Rosa de.  

Gestão de pessoas da geração y em empresas de base 
tecnológica / Louise Rosa de Araujo. – Niterói, RJ: 2013. 

            63 f.  

  Orientadora: Stella Regina Reis da Costa. 
  Dissertação (Mestrado em Sistema de Gestão) – Universidade 

Federal Fluminense. Escola de Engenharia, 2013. 
  Bibliografia: f. 57-59. 

 

1. Gestão de pessoas. 2. Geração Y. 3. Gestão de talentos. I. 
Título.    

                                            

        CDD 658.3 

 



 
 

 



 
 

 
Dedico este Trabalho 

 

 

Aos meus pais Edison e Vera que me deram condições que eu chegasse até aqui e 

pelo apoio incondicional. 

 
Ao meu filho João Pedro por saber tão bem compreender os meus momentos de 

ausência. 
 

A Hellen, a irmã que ganhei durante a vida. Por não ter desistido de mim e me apoiar 
até o fim deste trabalho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 
Agradeço a Deus. 
 
A minha orientadora Stella Regina Reis da Costa. 
 
À grande amiga Hellen Costa Ramos 
 
Aos companheiros e amigos de Mestrado: Leonardo Dias Pinto e Mariana de Almeida 
de Barros sempre disponíveis e prontas a ajudar. 
 
Aos professores do Mestrado. 
 
Aos meus irmãos, sobrinhos e afilhados pelo apoio e estímulo. 
 
Aos meus Colegas de turma e trabalho. 
 
Aos entrevistados que disponibilizaram um pedaço de seu tempo para a entrevista. 
 
Enfim, a todos que contribuíram direta ou indiretamente para a realização deste 
trabalho.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
RESUMO 

 
No mundo globalizado, a transformação da relação entre empregador e empregado tem 
impactado muito o mercado de trabalho e a sustentabilidade das empresas. Sabe-se 
que a mudança da relação profissional é um processo contínuo e que sua evolução 
ocorre de acordo com as rupturas da cultura organizacional e tecnológica de cada 
empresa. Sendo a geração Y formada por pessoas nascidas após 1978, e que serão os 
gestores das próximas décadas, este estudo possui como objetivo geral identificar os 
fatores que geram insatisfação nestes jovens profissionais e sinalizar ao RH e gestores 
pontos essenciais que aumentam as chances de reter, motivar e propiciar uma melhor 
harmonia entre a vida pessoal e profissional desta geração. Esta é uma pesquisa 
qualitativa utilizando questionário, com abordagens de 14 entrevistados e apresenta os 
principais fatores que fazem com que os jovens da Geração Y sejam vistos pelos 
gestores como possuidores de características que os tornam diferentes das demais 
gerações. Assim, a pesquisa mostra da real necessidade da empresa possuir um 
programa de Gestão de Pessoas e do gestor em ser um Gestor de Pessoas que 
contribua para fidelização e retenção destes profissionais em uma organização alinhado 
com seus anseios e motivações. 

Palavras-chave: geração Y, gestão de pessoas, retenção de talentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 
In the globalized world, the transformation of the relationship between employer and 
employee has greatly impacted the labor market and the sustainability of companies. It 
is known that the change of the professional relationship is a continuous process and 
that its evolution occurs according to the ruptures of the organizational and technological 
culture of each company. Being the generation Y formed by people born after 1978, and 
who will be the managers of the next decades, this study has as general objective to 
identify the factors that generate dissatisfaction in these young professionals and to 
signal to HR and managers essential points that increase the chances of retaining, 
Motivate and provide a better harmony between the personal and professional life of this 
generation. This is a qualitative research using a questionnaire, with approaches of 14 
interviewees and presents the main factors that make the youth of Generation Y seen by 
managers as having characteristics that make them different from the other generations. 
Thus, the research shows the real need of the company to have a People Management 
program and the manager to be a People Manager who contributes to the loyalty and 
retention of these professionals in an organization aligned with their yearnings and 
motivations. 
 
Keywords: Y generation, people management, talent retention. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

 

Quadro 1- As gerações a partir do século XX                 11 

Quadro 2- Características da Geração Y               14 

Quadro 2.1 Características da Geração Y                                                             15 

Quadro 3- Métodos de avaliação de desempenho               32 

Quadro 4- Vantagens e desvantagens da gestão centralizada e  

descentralizada                                     34 

Figura 1- Componente da remuneração total                                                          23 

Figura 2- Componente da remuneração total                                                          34 

Figura 3- Geração Y seus pressupostos                                                                 40 

Anexo 1- Questionário                                                                    69 

Gráfico 1- Questão 1 Necessidade de aceitação das normas da empresa              49 

Gráfico 2- Questão 2 Liberdade para criatividade e flexibilidade de horários livres 49 

Gráfico 3- Questão 3 Relação da possibilidade de retorno de um trabalho pelo                         

empregado por melhores condições                                                                        50 

Gráfico 4- Questão 4 Relação sonho, ascenção profissional                                  51 

Gráfico 5- Questão 5 relação entre subordinado e superior                   51 

Gráfico 6- Questão 6 vida pessoal x tempo no trabalho                 52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

LISTA DE SIGLAS 

 

 

 

ANPAD – Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração 

RH – Recursos Humanos 

T&D – Treinamento e Desenvolvimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ............................................................ Erro! Indicador não definido.0 
1.1 FORMULAÇÃO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA ................................................... 176 
1.2 OBJETIVOS ...................................................................................................... 176 
1.2.1 Objetivo Geral ............................................................................................... 176 
1.2.2 Objetivos específicos ................................................................................... 176 
1.3 DELIMITAÇÃO .................................................................................................. 187 
1.4 IMPORTÂNCIA DO ESTUDO E JUSTIFICATIVA ............................................... 17 
1.5 QUESTÃO DA PESQUISA ................................................................................ 198 
1.6 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO ............................................................................ 18 
2 REVISÃO DA LITERATURA: GESTÃO DE PESSOAS.........................................20 
2.1 RECURSOS HUMANOS ..................................................................................... 21 
2.2 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO ........................................................................ 25 
2.2.1 Histórico .......................................................................................................... 25 
2.2.2 Conceitos ........................................................................................................ 26 
2.2.3 Métodos de avaliação de desempenho profissional ................................... 30 
2.3 GESTÃO MULTIGERACIONAL .......................................................................... 35 
2.3.1 Geração X ........................................................................................................ 35 
2.3.2 Geração Y ........................................................................................................ 36 
2.4 GESTÃO DE PESSOAS DA GERAÇÃO Y ......................................................... 38 
3 METODOLOGIA .................................................................................................... 52 
a. TIPO DE PESQUISA ............................................................................................. 42 
b. UNIVERSO E AMOSTRA...................................................................................... 46 
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO ............................................................................. 48 
4.1 TRATAMENTO DOS DADOS ............................................................................. 48 
4.2 ANÁLISE DOS DADOS ....................................................................................... 49 
4.3 POSSIBILIDADE DE MOTIVAÇÃO E ALCANCE DOS OBJETIVOS .................. 53 
5 CONCLUSÃO ........................................................................................................ 55 
REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 57 
ANEXO I.................................................................................................................... 60 
 

 

 

 



11 
 

INTRODUÇÃO 

O mercado de trabalho atual apresenta grande movimentação de pessoas; 

profissionais em busca da realização de suas ambições. Sendo que este mercado é 

composto por pessoas de diferentes faixas etárias, valores e linguagens.  

Neste sentido segundo Engelmann (2007), necessário se faz, refletir sobre estes 

agentes pois compõem a sociedade e sua diversificação de valores, princípios e cultura 

são distantes entre si, abaixo segue seu entendimento:  

O gerenciamento das pessoas nas organizações passa novamente por 
necessidade de reformulação, o que é um reflexo da mudança nos valores 
sociais. Lemos as notícias sobre a violência na imprensa todos os dias. 
Pensamos sobre o risco do aquecimento global. Refletimos sobre a sociedade 
que estamos construindo para nossos filhos e netos. Essa reflexão passa pelo 
ambiente organizacional, que é causa e efeito das mudanças sociais que 
vivemos: como prepararemos nossos ambientes de trabalho para a futura 
geração? Quando falamos dos nossos filhos e netos, estamos falando da 
Geração Y, foco de pesquisa em várias partes do mundo. A Geração Y é 
representada por pessoas que nasceram a partir de 1977 e que estão 
chegando aos ambientes de trabalho. Esta geração, também conhecida com 
“Generation Why”, é aquela que, enquanto você lê este artigo, está se 
divertindo com jogos eletrônicos, onde os estímulos e a necessidade de ação 
são rápidos e onde não existe uma “resposta certa”. Cada nível do jogo 
apresenta novos desafios e situações nunca vivenciadas antes. Eles cresceram 
usando a Internet e surpreendem com informações inesperadas sobre os mais 
variados temas. Adoram celular, e-mail, MSN, blogs, torpedos que parecem 
escritos em código (ENGELMANN, 2007). 

 

Ainda Para Engelmann (2007), as respostas devem ser formuladas e 
encontradas pelas próprias organizações, pois estas gerações entendem e 
acompanham os fatos sociais, políticos, tecnológicos e religiosos de maneiras distintas, 
abaixo segue seu entendimento: 

 

 

 

 

 

 

Cada organização precisará encontrar sua resposta para o futuro da Gestão de 
Pessoas se quiser contar com representantes da nova geração (Geração Y) 
sem perder os talentos da geração que está aí (Geração X). Cada líder 
precisará repensar a sua forma de gerenciar pessoas. A solução passa por 
flexibilizar modelos organizacionais, permitindo que a Geração X e a Geração Y 
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possam utilizar o que têm de melhor e gerar complementariedade – fonte de 
grande vantagem competitiva e aprendizagem mútua. Os profissionais de 
Gestão de Pessoas poderão contribuir muito com esse processo através de 

ferramentas de aprendizagem organizacional que facilitem a integração entre 
gerações. Espaços de negociação e diálogo serão necessários (ENGELMANN, 
2007). 

 

É valido lembrar que todos nós, independente de geração, precisaremos 
continuar investindo em autodesenvolvimento para acompanhar e liderar as mudanças 
no mundo. As palavras-chaves para o futuro da Gestão de Pessoas são ética, 
autodesenvolvimento, negociação, aprendizagem contínua e autonomia. 

No momento em que se trabalha com gerações distintas, se lida com valores e 

desafios diferentes, e é a partir deste ponto que se iniciam os desafios da gestão. 

O quadro 1, a seguir, apresenta as gerações a partir do século XX.  

 
Quadro 1 – As gerações a partir do século XX 
Fonte: XXXVII Encontro da ANPAD (2013) 

 

Segundo Santos et al (2011), entender esta diversidade entre gerações, se faz 

de forma complexa, pois ultrapassa as influências sociais, históricas, de tempos e 

sociedades, pois valorizam o capital humano, abaixo segue seu entendimento:  

Devido ao processo de globalização e ocorrência acelerada de mudanças é 
importante conhecer como cada uma dessas gerações se formou numa 
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construção de cenário mundial, identificando quais as influências sócio-
históricas que as constituíram. Não se trata apenas de fazer comparações, visto 
que cada uma se prende com diferentes circunstâncias e contextos e são 
derivadas de diferentes tempos e sociedades, mas, de concebê-las num 
processo de reconhecimento das diferenças, vivenciado pela diversidade de 
gerações, favorecendo a gestão de pessoas no que se refere ao capital 
humano dentro das empresas (SANTOS, PAG 2). 

 

Para Santos et al (2011), estas gerações foram denominadas em x, y e baby 

boomers, abaixo segue sua compreensão: 

Muitos são os estudos que acompanham a trajetória do trabalho e que 
objetivam entender sobre os diversos aspectos sociais, humanos, políticos e 
funcionais que perpassam a vida das organizações. Inúmeras pessoas de 
diferentes gerações são selecionadas para ocupar as diversas funções das 
empresas. Tais gerações são nomeadas pela mídia corrente de X, Y e Baby 
Boomers e apresentam características distintivas. A geração X, por sua vez, é a 
geração que predomina no mercado na atualidade. Não se detém a padrões tão 
rígidos, apesar de certo conservadorismo em algumas questões. São filhos de 
pais separados, que trabalham fora (SANTOS, 2011, PAG 2). 

 

Segundo Andrade et al (2013),  os baby boomers referem-se aos nascidos na 

segunda guerra mundial. Este aumento deveu-se segundo especialistas ao medo e 

ameaça de extinção, aumentando vertiginosamente a população, abaixo segue seu 

entendimento: 

[...] Portanto, Baby Boomers, para este autor, é uma definição para o conjunto 
de crianças nascidas durante uma explosão populacional - Baby Boom em 
inglês, ou, em uma tradução livre, explosão de bebês. A atual definição de Baby 
Boomers refere-se aos filhos da Segunda Guerra Mundial, já que logo após a 
guerra houve uma explosão populacional. Especialistas justificam o fato 
explicando que o ser humano tem uma característica de aumentar a reprodução 
quando se sente ameaçado ou em perigo por determinado período de tempo, 
como nesse caso. Os últimos representantes da geração Baby Boomers estão 
próximos de completar 50 anos. Como traços marcantes dessa geração, 
constam os seguintes: a empresa vem em primeiro lugar e a realização 
profissional está atrelada a empregos duradouros; as pessoas estão 
acostumadas a trabalhar em equipe, acreditam no poder da hierarquia e 
seguem à risca as políticas corporativas (ANDRADE, 2013, PAG 3). 

 

Geração Y possui características que lhes foram atribuídas como a familiaridade 

tecnológica; facilidade de adaptação às mudanças; necessidade de respostas e 

resultados imediatos; preferência pela individualidade; autonomia e reconhecimento nas 

atividades e o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. 
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A geração Y tem como diferencial uma visão voltada para o empreendedorismo e 

assim sendo, muitos quando saem da faculdade optam por abrir seus próprios negócios 

ao invés de irem trabalhar em uma empresa na qualidade de colaboradores. 

O processo de gestão da geração Y é um grande desafio atualmente, pois é 

preciso promover o despertar das pessoas e a chave desse processo está na promoção 

do autoconhecimento, além de um efetivo processo de comunicação, que possibilite a 

qualquer geração vivenciar um novo "olhar de si e do outro”. 

Diante disso, as empresas buscando reter esses talentos tem procurado 

encontrar meios que motivem os mesmos a permanecerem trabalhando, uma vez que 

são importante para as empresas terem pessoas da geração Y em seu quadro de 

funcionários, principalmente as empresas de base tecnológica. 

Essa geração possui uma necessidade imediata e seu longo prazo significa um 

ano, sendo assim, estão sempre prontos para se mover para novos locais, projetos, 

posições e departamentos. 

O quadro 2 – Características da geração Y. 
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Quadro 2 – Características da Geração Y 
Fonte: XXXVII Encontro da ANPAD (2013) 
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Quadro 2.1 – Características da Geração Y 
Fonte: XXXVII Encontro da ANPAD (2013) 
 

Nos últimos anos, devido às mudanças comportamentais, as pessoas da 

geração Y não desejam mais fazer carreiras dento da mesma empresa até a 

aposentadoria, o que era buscado por gerações anteriores.  

E, esta rotatividade (Turnover), que nada mais é do que a relação entre 

admissões e demissões, ou à taxa de substituição de trabalhadores antigos por novos, 

normalmente expressa por termos percentuais (Carvalho, 2011), passou a ser tratada 

estrategicamente pelos níveis gerenciais das empresas.  

A migração contínua de talentos é responsável pela elevação de custos e, assim, 

a empresa paga alto por talentos que se vão, aliada ao fato de todo custo gerado a uma 

organização, tende a ser repassado aos seus preços e, portanto, no final, quem paga 

este custo, é o consumidor ou usuário do produto ou serviço, contribuindo assim, para 

aumento do custo de vida de todos. 
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1.1 FORMULAÇÃO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA  

Partindo das transformações ocorridas com a globalização, o mundo corporativo 

vive em mudança constante, e um fator de importância para o crescimento e 

sobrevivência das organizações é a retenção de talentos. Tornando o gestor, a pessoa 

competente por satisfazer e reter os colaboradores. 

1.2 OBJETIVOS  

Buscando entender melhor esse processo, essa dissertação tem como objetivo 

geral a análise do processo de gestão de pessoas em empresas de base tecnológica.  

Analisando os dias atuais, tem-se que, segundo Amaral (2008), a Geração Y, no 

ano de 2008 já representava 20% da população trabalhadora no Brasil. Sendo assim, 

em breve esta geração será a maior parte dos profissionais no mercado de trabalho. 

Deve-se dar atenção a esta nova geração, pois segundo Aguirre (2009), sócia 

Senior da Consultoria Internacional Booz & Company,”[...] em 2025, 73% da força de 

trabalho do Brasil será formada pela geração Y. O mesmo acontece em todo mundo: 

nos Estados Unidos serão 69%, no Japão 61%, na China 65% e na Índia 75%.”  

1.2.1 Objetivo geral 

 

O objetivo da pesquisa é saber o que leva a geração Y ao empreendedorismo 

principalmente em empresas de base tecnológica, visando entender como é o processo 

de gestão de pessoas nesse ambiente de trabalho e como ocorre a retenção de 

talentos desta geração. 

1.2.2 Objetivos específicos  

Desmembrando-se o objetivo geral, o estudo centra sua investigação nos 

seguintes pontos específicos: 

 Pesquisar os conceitos e características da gestão de pessoas, o capital 

humano como diferencial competitivo. 
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 Analisar o mercado multigeracional, mencionando brevemente cada geração, 

com destaque para a geração Y. 

 Descrever o estudo de caso de empresas de base tecnológica onde serão 

realizadas entrevistas visando entender como é o processo de gestão de 

pessoas nesse ambiente de trabalho e como ocorre a retenção de talentos da 

geração Y. 

 1.3 DELIMITAÇÃO  

O presente estudo delimita-se a investigar uma amostra, em empresas 

residentes em uma incubadora de base tecnológica no Rio de Janeiro cujos 

empreendedores e colaboradores podem ter o perfil da geração Y. 

1.4 IMPORTÂNCIA DO ESTUDO E JUSTIFICATIVA. 

O mundo corporativo tem em seu quadro de funcionários uma grande parte de 

jovens compreendidos como geração Y. E, para esta geração, que está à procura de 

qualidade e crescimento profissional rápido, a resposta tem que ser imediata, já que 

cresceram conectados à informação, internet, por fazerem diversas tarefas ao mesmo 

tempo, como estudar, ouvir música e escrever em sites de relacionamento etc.  

Entretanto, apesar de toda estratégia desenvolvida pela Área de Recursos 

Humanos, visando satisfação, felicidade e a realização dos seus parceiros internos, 

muitas organizações não tem conseguido atrair e reter os talentos.  

Porém, mesmo diante de tanto desempenho do RH, precisa-se mensurar os 

motivos que levam essa geração a constante troca de empresas. 
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 1.5 QUESTÃO DA PESQUISA 

Com o objetivo de facilitar a condução do estudo até que se chegue às 

conclusões, atendendo à expectativa do presente trabalho, pretende-se oferecer 

resposta à seguinte questão de pesquisa: 

 

Quais os fatores de relevância que podem levar os profissionais da geração 

Y a serem mais fiéis às organizações? 

A seguir algumas definições operacionais: 

 Fatores de relevância: Fatores que se distinguem; que se destacam. 

 Geração Y: aquelas que nasceram entre 1978 e 1994 (ENGELMANN, 

2009). 

 Organizações: organização é uma combinação de esforços individuais que 

tem por finalidade realizar propósitos coletivos. Maximiano (1992). 

1.6 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO  

O trabalho encontra-se estruturado de forma que permita uma análise de 

natureza reflexiva, oferecendo uma ordenação clara e didática das ideias que envolvem 

o tema abordado (MARCONI; LAKATOS, 2006) e respondendo a questão que se 

coloca no seu desenvolvimento, a saber:  

No capítulo 1, Introdução é apresentado: a formulação da situação-problema; os 

objetivos gerais e específicos; delimitação da pesquisa; importância do estudo e 

justificativa; questão da pesquisa e a organização estrutural do estudo.  

No segundo capítulo é apresentado a Revisão da Literatura, Gestão de Pessoas. 

Neste são abordados a importância do RH na estratégia da empresa enfatizando a 

necessidade de desenvolver a qualificação e o potencial dos funcionários. Mostra 

importância da criação de uma Política de Cargos e Salários, utilizando como 

ferramenta a Avaliação de Desempenho. Além de abordar a gestão Multigeracional e a 

gestão da Geração Y. 
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A metodologia científica adotada para a realização da pesquisa será apresentada 

no terceiro capítulo, onde serão abordados o tipo de pesquisa e o universo adotado. 

No quarto capítulo será abordado o Estudo de caso, onde apresenta os 

resultados dos motivos que os levaram a se tornarem empreendedores.  

No quinto capítulo, Conclusão, apresenta que o resultado da pesquisa realizada 

mostrou o objetivo proposto e sugestões para gestores da geração Y.  

O estudo finaliza com a referência bibliográfica utilizada para a realização da 

pesquisa. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA:  

2.1 GESTÃO DE PESSOAS 

Na última década, o papel da área de Recursos Humanos tem sofrido mudanças 

contínuas. Se antes o referido departamento apenas cuidava do suporte administrativo, 

este passou a ocupar um lugar de destaque na estrutura das empresas. Atualmente, o 

RH possui um perfil mais focado em resultados, tendo um papel imprescindível na 

estratégia de negócios das empresas. 

Para Sousa (2011), a gestão de recursos humanos forma competências, neste 

contexto o departamento de recursos humanos deve equilibrar de maneira responsável 

a relação existente entre produção e satisfação, calibrando de forma qualitativa esta 

analogia, abaixo segue seu entendimento: 

Dentro de uma organização um dos departamentos de grande utilidade é o de 
recursos humanos, uma vez que trata com os assuntos ligados aos 
colaboradores que propiciam a manutenção da empresa. O departamento de 
recursos humanos exerce uma importância muito grande dentro de uma 
corporação, uma vez que esta é responsável pela gestão dos funcionários 
como um todo, buscando maximizar a produtividade dos mesmos e 
estimulando-os. Para tanto as empresas, normalmente tem um plano de cargos 
e salários visando aproveitar os melhores talentos dentro da empresa (SOUSA, 
2011, PAG 26). 

 

Machado et al (2004), mencionam que a estrutura formal é aquela que está 

definida no organograma (Diretoria, Recursos Humanos, Marketing, Finanças e 

Vendas). O organograma é definido pela direção e comunicado a todos por meio de 

manuais de organização. 

Dentro de uma organização um dos departamentos de grande utilidade é o de 

Recursos Humanos, uma vez que trata com os assuntos ligados aos colaboradores que 

propiciam a manutenção da empresa. Para um melhor entendimento sobre esse 

departamento o próximo item mencionará o papel exercido pelo mesmo.  
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2.2 RECURSOS HUMANOS  

 

O departamento de recursos humanos tem função primaz por ser responsável 

pela contratação, escolha e manutenção do colaborador na organização. Este deve 

elucidar questões relativas à adaptação, motivação e acompanhamento de seu 

desempenho profissional. Outro fator preponderante para melhora refere-se à aceitação 

de um ambiente coletivo, onde a qualificação técnica e treinamento continuado 

colaboram para sua efetivação (OLIVEIRA E ALMEIDA, 2015). Abaixo segue seu 

entendimento:  

 

Percebe-se, pois, que com o Treinamento além de contribuir para o sucesso 
empresarial desenvolve o colaborador. Cabe ressaltar que o Gestor de RH 
precisa colocar-se como assessor dos demais setores organizacionais, de 
modo que havendo necessidade de Treinamento, não apenas o RH possa 
auxiliar neste diagnóstico, mas os próprios setores possam e devam sinalizar tal 
necessidade. Vêm-se que T&D é construção de saberes, e que é necessário 
lançar mão das ideias da educação formal e informal, inclusive no que tange ao 
fato de que o método de ensino e aprendizagem de adultos é diferente, uma 
vez que deve levar em consideração os conhecimentos já adquiridos, a riqueza 
cultural de seu universo vivencial, o fato do poder-ter, poder-fazer, poder-ser, 
poder-saber, sentindo-se gratificado por construir novo saberes, sendo mais 
valorizado por suas conquistas (OLIVEIRA E ALMEIDA, PAG. 24). 

 

É nesse momento que a administração de cargos e salários se torna de suma 

importância dentro de uma organização. Diante disso, Avaliação de Desempenho, se 

torna fator decisivo e vital para validar a atuação do colaborador na execução das 

atividades e atingimento dos objetivos empresariais. Desta forma para manter a 

motivação e cumprimento das metas é primordial avaliar o desempenho. 
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Neste sentido é visível que para sobreviver, no que tange ao entendimento 

financeiro e empresarial, quem for detentor de competências e ideias inovadoras para 

realizar e aperfeiçoar alguma atividade ou processo mediante expertise sejam 

indivíduos ou organizações estes manterão confortáveis e demandarão benchimarking. 

Para Trombetta (2015), uma política de cargos e salários propicia oportunidades, 

influenciando o colaborador a trabalhar em direção aos objetivos da organização, 

abaixo segue seu entendimento: 

A política de cargos e salários tem como objetivo esclarecer ao colaborador, o 
que a empresa espera dele, oferecendo a oportunidade de desenvolver sua 
remuneração através dos próprios méritos. Na gestão de pessoas é um método 
motivacional, visto que o reconhecimento do trabalho influencia o colaborador 
trabalhar em prol da organização. A empresa terá posse de uma política salarial 
enxuta e transparente, menor custo com rotatividade, maior produtividade, 
rentabilidade, além de contar com profissionais dispostos a desenvolver-se com 
a empresa, contudo é imprescindível o apoio dos proprietários para desenvolver 
o projeto, visto que gera grandes mudanças na cultura da empresa, pois a 
política de pessoas é notada como investimento por se tratar de uma aplicação 
na área operacional á longo prazo. Portanto, é dever desse plano colaborar 
com a abertura de uma visão estratégica e cabe ao bom empreendedor usufruir 
deste e ampliar sua concepção na gestão de pessoas que hoje considerado um 
patrimônio organizacional. 

Nesse entendimento, o departamento de Recursos Humanos é o maior 

responsável por administrar, planejar, controlar, recrutar, selecionar, capacitar, 

preparar, pessoas, com a finalidade de desenvolver competências individuais e 

coletivas. 

Para Trombetta (2015), as empresas perceberam que a avaliação do 

colaborador passou a ser preponderante fator decisivo para manutenção do 

cumprimento das metas, redução de custos operacionais e motivador seletivo, abaixo 

segue seu entendimento: 

A administração de cargos e salários é muito importante, pois quando a 
remuneração é feita corretamente, com boa avaliação de cargos, mantendo 
uma hierarquia aberta e justa, consequentemente os colaboradores têm maior 
probabilidade de estarem satisfeitos e motivados para trabalhar em prol dos 
objetivos organizacionais. 
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Com isto as empresas identificaram que a avaliação do colaborador para ser 

eficiente e produzir o efeito desejado, deveria começar a falar o que produziria efeito 

em seus meios, ou seja, um plano de cargos e salários, com regras justas, equilibradas 

onde todos tivessem as mesmas condições de participar (TROMBETTA, 2015, PAG. 3), 

abaixo segue seu entendimento: 

 

Certamente um dos itens mais importantes para uma boa e adequada gestão 
de recursos humanos é a existência de um plano de cargos e salários sério 
voltado para a dinâmica, estratégia e eficiência dos negócios da organização. 
Um bom programa deve ser estruturado a partir do equilíbrio interno (hierarquia 
de cargos) e do equilíbrio externo (mercado), deve estar apoiado numa política 
e critérios claros de administração, de modo a permitir, avaliação de cargos e 
salários, captação e retenção de mão de obra e ainda na melhoria do clima e 
cultura organizacional, levando a ganhos de produtividade.  

 

 

   Figura 1: – Elementos da Remuneração 
   Fonte: Adaptado de Chiavenato, (2003, p.257). 
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Desta forma para Sakano et al (2014), a avaliação de desempenho representa 

uma forma de determinação sistemática do atuação do colaborador na execução de 

sua atividade, abaixo segue seu entendimento: 

A avaliação de desempenho é uma apreciação sistemática do desempenho de 
cada pessoa, em função das atividades que ela desempenha, das metas e 
resultados a serem alcançados e do seu potencial de desenvolvimento. A 
avaliação de desempenho é um processo que serve para julgar ou estimar o 
valor, a excelência e as qualidades de uma pessoa e, sobretudo, qual é a sua 
contribuição para o negócio da organização. A avaliação do desempenho 
recebe denominações variadas como avaliação do mérito, avaliação de 
pessoal, relatórios de progresso, avaliação de eficiência individual ou grupal, 
etc. Varia enormemente de uma organização para outra. 

 

Segundo Sakano et al (2014), além de verificar o atuação profissional e o 

atingimento das metas a avaliação de desempenho representa um processo dinâmico e 

intermediador entre o gestor e o colaborador localizando problemas, otimizando 

carências e maximizando oportunidades, abaixo segue seu entendimento: 

Na realidade, a avaliação do desempenho é um processo dinâmico que envolve 
o avaliado e seu gerente e representa uma técnica de direção imprescindível na 
atividade administrativa de hoje. É um excelente meio pelo qual se localizam 
problemas de supervisão e gerência, de integração das pessoas à organização, 
de adequação da pessoa ao cargo, de localização de possíveis dissonâncias ou 
carências de treinamento e, consequentemente, estabelecer os meios e 
programas para eliminar ou neutralizar tais problemas. No fundo, a avaliação do 
desempenho constitui um poderoso meio de resolver problemas de 
desempenho e melhorar a qualidade do trabalho e a qualidade de vida dentro 
das organizações. 

 

Ainda Chiavenato (2010, p. 410), afirma que “é um conjunto de experiências não 

necessariamente relacionadas com o cargo atual, mas que harmonizam oportunidades 

para a ampliação do crescimento profissional, e ele está mais direcionado ao 

crescimento pessoal do empregado, visando à carreira futura e não apenas o cargo 

atual”. 

Neste sentido, Oliveira e Almeida (2015), apontam que este desenvolvimento 

estabelecerá uma cadeia de mudanças e valores que possibilitaram engajamento 

coletivo, padronizado e equame entre os pares funcionais, abaixo segue seu 

entendimento: 
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[...] o desenvolvimento se liga à oportunização de desenvolvimento profissional. 
Assim, podemos definir Desenvolvimento como um processo de formação que 
transpõe os muros da organização, construindo conhecimentos que influem nos 
costumes e condutas dos profissionais. Nesse sentido, Treinamento e 
Desenvolvimento são considerados instrumentos de mudança nas 
organizações e influem diretamente no comportamento do indivíduo no tocante 
à realização do seu trabalho. 

 

O desenvolvimento da autoestima e auto realização é operacionalizada a partir 

de ações de sensibilização por meio de palestras, artigos acadêmicos e não 

acadêmicos, eventos, notas, cartazes e publicações diversas que levem dados e 

informações sobre estudos e teorias que venham a provocar reflexões e discussões 

sobre o potencial humano. 

Outro meio de buscar, reter e aproveitar melhor os talentos dentro de uma 

organização é a realização de uma Avaliação de Desempenho periódica, analisada no 

item a seguir. 

2.2 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

2.2.1 Histórico  

Para Chiavenato (2010), a necessidade de medir a atuação funcional é intrínseca 

as atividades humanas e advêm da vontade de avalia-los. Neste sentido sempre que 

precisar medir alguma atividade relativa ao sua eficiência e eficácia, seja pelo 

cumprimento, desempenho ou atendimento, ocorrerá este papel de avaliação. Abaixo 

segue seu entendimento: 

A avaliação do desempenho e um tema constante e corriqueiro em nossas 
vidas particulares. O mesmo ocorre nas organizações. Elas sempre se 
defrontam com a necessidade de avaliar os mais diferentes desempenhos: 
financeiro, humano, operacional, técnico, em vendas e marketing. Como esta a 
qualidade dos produtos, a produtividade da empresa, o atendimento ao cliente. 
E, principalmente, como esta o desempenho humano. Afinal, são as pessoas 
que dão vida a organização. Elas constituem a mola mestra da dinâmica 
organizacional. Na moderna organização não ha mais tempo para remediar um 
desempenho sofrível ou abaixo da media. O desempenho humano precisa ser 
excelente em todos os momentos para que a organização tenha 
competitividade para atuar e sair-se bem no mundo globalizado de hoje. 
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Desta forma a avaliação de desempenho atua como intermediador da eficiência 

e eficácia profissional dos colaboradores e da gestão destes por parte da administração 

de recursos humanos, apontando ainda para novos caminhos (GURGEL, 2006). Abaixo 

segue seu entendimento: 

Neste contexto, valoração, medição e avaliação passam ser sinônimo 
representando uma abordagem que se situa fortemente no universo das 
instituições ou empresas, quaisquer que seja o campo de atuação. Uma gestão 
seja pública ou privada, pessoal, local ou global torna-se fundamental a 
utilização de procedimentos que podem auxiliar na realização de desempenhos 
efetivos, a partir da definição de prioridades. Essa percepção advém da 
diversidade de opções de mercado que exige cada vez mais profissionais de 
relevante desempenho. Realidade nos leva a refletir: Será que os modelos de 
avaliação de desempenho evidenciam ao sistema novos caminhos, visando a 
identificação e a seleção daqueles que conduzem ou conduzirão com sucesso o 
futuro da instituição? Será que o modelo ou instrumento concebido para avaliar 
permitiu promover e orientar o crescimento pessoal e profissional das pessoas? 
A conjuntura atual evidencia o encaminhamento para a descoberta de novos 
sistemas e caminhos, visando a identificação e a seleção daqueles que 
conduzirão com sucesso os destinos futuros das instituições. Dentre os vários 
mecanismos existentes, a avaliação de desempenho certamente é aquele que 
apresenta maior eficiência e eficácia, desde que adequadamente adaptado às 
particularidades e cultura dos agentes e das instituições. (GURGEL, 2006, PAG 
01). 

Ainda para Gurgel (2006), as instituições cumprem um papel de intermediadora 

entre o colaborador a gestão e os resultados, desta forma elas devem atingir suas 

metas e resultados de forma eficiente: 

2.2.2 Conceitos 

Neste sentido para Chiavenato (2010), a avaliação tem particularidades relativas 

ao item mensuração, abaixo segue seu entendimento: 

Avaliação de desempenho é o processo que mede o desempenho do 
funcionário. O desempenho do funcionário é o grau em que ele alcança os 
requisitos do seu trabalho. Avaliação de desempenho é o processo de rever a 
atividade produtiva passada para avaliar a contribuição que os indivíduos 
fizeram para o alcance dos objetivos do sistema administrativo. Avaliação de 
desempenho é a identificação, mensuração e administração do desempenho 
humano nas organizações. A identificação se apoia na análise de cargos e 
procura determinar quais as áreas de trabalho que se deve examinar quando se 
mede o desempenho. A mensuração é o elemento central do sistema de 
avaliação e procura determinar como o desempenho pode ser comparado com 
certos padrões objetivos. A administração é o ponto-chave de todo sistema de 
avaliação. A avalição deve ser mais do que uma atividade orientada para o 
passado, ou seja, deve ser orientada para o futuro para poder alcançar todo o 
potencial da organização. 
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Diante disso, percebe-se que avaliar o desempenho de um funcionário ou de 

uma equipe de trabalho é algo mais complexo do que parece, e envolve muitas 

variáveis tais como o clima organizacional e a elaboração de critérios, objetivos e claros 

para essa avaliação.  

A referida autora reafirma que: 

[...] a eficiência de uma pessoa no desempenho de uma tarefa depende 
diretamente de uma relação positiva entre três variáveis: a maneira de ser ou 
estilo do individuo, a atividade e o ambiente. Quando maior o ajustamento entre 
estilo X tarefa / atividade e ambiente, mais eficiente será o resultado do 
desempenho (BERGAMINI, 2008, p.32).  

 

Para Lucena (1995), definir os resultados ou o desempenho esperado de cada 

empregado significa especificar as atribuições, metas, projetos, atividades, tarefas que 

compõem o seu campo de responsabilidade profissional. Entretanto, é necessário 

definir também Padrões de Desempenho, ou seja, quanto é esperado, qual o nível de 

qualidade desejada e quais os prazos para apresentar resultados. 

De acordo com Paschoal (2001), a forma de avaliação organizada é a ideal, mas 

consiste de diferentes métodos, uns mais simples e menos precisos, mas adequados 

para pequenas organizações e outros mais complexos e mais precisos, necessários 

para organizações médias e grandes. 

Segundo Vilas Boas (2009, p.177): 

A avaliação de desempenho pode ser vista como uma apreciação sistemática 
do desempenho de cada pessoa em função das atividades que ela realiza, das 
metas e resultados a serem alcançados e do seu potencial de desenvolvimento. 
A avaliação de desempenho é também um processo que serve para julgar ou 
estimar o valor, a excelência, as qualidades de uma pessoa e sua contribuição 
para o desenvolvimento da organização.  
 
 
 
 
 
 
 



29 
 

Neste sentido para Abreu (2011, p.15), as decisões necessitam de premissas 

validadoras com relação à reclassificação salarial o que aponta e direciona para uma 

política de resultados eficiente, abaixo segue seu entendimento: 

 

Nesse contexto as decisões assertivas sobre as promoções e as 
reclassificações salariais necessitam de um instrumento que ajude a promover 
uma política de resultados, onde haja transparência e precisão, e que tragam à 
empresa uma melhoria na qualidade dos serviços prestados, além de pleno 
conhecimento do potencial de cada um de seus colaboradores, permitindo um 
planejamento de carreira e uma ascensão profissional, de acordo com as 
aptidões, habilidades e entrega de cada individuo. 

 

Bergamini (2008, p.69), salienta que a Avaliação de Desempenho:  

(...) deve ser vista apenas como instrumento de levantamento de dados que 
caracterizem as condições que, dentro da organização empresarial, estejam 
num dado momento, dificultando ou impedindo o completo e adequado 
aproveitamento dos seus recursos humanos.  

 

Segundo Tachizawa (2008, p.2), o conceito de avaliação está relacionado com o 

posicionamento futuro do empregado. Para o autor: 

 
A avaliação de desempenho pode ser considerada um dos mais importantes 
instrumentos de que dispõe a administração de uma empresa, para analisar os 
resultados à luz da atuação de sua força de trabalho e para prever 
posicionamentos futuros, considerando o potencial humano disponível em seus 
quadros. 

As empresas têm seguido na direção de manter uma relação direta entre o 

desempenho e a remuneração de seus colaboradores, como forma de reconhecer os 

melhores, incentivando-os ou mesmo mantendo-os na organização. A avaliação de 

desempenho é usada como forma de mensurar a produtividade do funcionário, 

analisando se a mesma justifica o mesmo na função.  

Neste sentido, ao criar um ambiente seguro para a gestão de desempenho estes 

devem exercer papel intensificador proporcionando aos colaboradores desenvolver 

suas atividades de forma eficiente, eficaz, harmoniosa e equilibrada, motivada pela 

certeza de participar de avaliação transparente, objetivando a uma meritocracia. 

Desta forma segundo Godolphim (2009), a eficiência relativa ao desempenho 

das atividades esta atrelada ao planejamento estratégico empresarial, e este pode 
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representar uma vantagem competitiva, orientando as relações entre os colaboradores 

e os recursos da empresa, na obtenção de máximo desempenho operacional, mínimos 

custos e consequentemente maior lucratividade, abaixo segue seu entendimento:  

 [...] o planejamento estratégico de recursos humanos faz-se imprescindível 
para o sucesso de uma organização, visto que pode ser demasiadamente 
dispendioso para uma empresa uma gestão estratégica de pessoas inadequada 
ou inexistente. Além disso, a maneira como uma organização lida com seu 
pessoal sempre será um diferenciador em potencial para a organização. Assim 
sendo conferir um pouco de atenção ao planejamento estratégico de recursos 
humanos e investir nesse âmbito, determinando o modelo de estratégia a ser 
seguido pela organização, oferecerá ao empreendimento determinada 
tranquilidade a cerca de como desenrolar as relações empregadores – 
empregados, como obter o máximo de desempenho das pessoas para 
execução do negócio, impedirá a organização de incorrer em custos 
desnecessários com pessoal e, mais que isso, poderá vir a conferir um 
importante diferencial competitivo para a empresa (GODOLPHIM, 2009, PAG. 
20).  

Neste contexto para Gil (2001, apud ABREU, 2011, p. 17), a avaliação de 

desempenho representa a forma para obtenção de desenvolvimento dos recursos 

humanos nas organizações. Com isto pode-se através dele fazer a identificação das 

qualificações profissionais e técnicas exigidas para cada cargo, definindo o perfil 

exigido para a ocupação, proporcionando autoconhecimento e desenvolvimento dos 

cargos a serem ocupados, bem como todas as exigências a ele atribuídas, abaixo 

segue seu entendimento: 

[...] avaliação de desempenho constitui um meio para desenvolver os recursos 
humanos das organizações. Através dela é possível definir o grau de 
contribuição de cada funcionário; identificar os empregados que possuem 
qualificação superior á requerida pelo cargo; identificar em que medida os 
programas de treinamento tem contribuído para melhoria do desempenho dos 
mesmos; promover o autoconhecimento e o desenvolvimento dos empregados; 
obter subsídio para redefinir o perfil requerido dos ocupantes dos cargos; obter 
subsídio para remuneração e promoção e obter subsidio para elaboração de 
planos de ação para desempenho insatisfatório. Entretanto, o autor destaca que 
a avaliação de desempenho por ser um processo encarado como burocrático, 
sua implantação pode apresentar algumas dificuldades, tais como a perspectiva 
dos funcionários como se tratando de um processo injusto. Além disso, o 
funcionário pode receber de forma negativa os comentários de seu avaliador ou 
recebem como uma punição por algum desenvolvimento anterior negativo (GIL, 
2001, APUD ABREU, 2011, PAG. 17). 
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Para Abreu (2011, p. 18), os métodos relativos a avaliação de desempenho 

mesmo que apresentem dificuldades são válidos para mensurar de forma segura o 

valor agregado retornado pelo colaborador para a organização, abaixo segue seu 

entendimento:  

Apesar dessas dificuldades, os métodos usados são úteis para mensurar o 
valor dos funcionários para a empresa, levando em conta o nível de 
colaboração do individuo para o processo produtivo. A avaliação de 
desempenho propicia que a colaboração do individuo retorne em forma de 
reconhecimento, através de promoção ou aumento salarial. Visando entender 
melhor a ferramenta de análise por parte das empresas, o próximo item 
abordará os métodos de avaliação de desempenho. 
 
 

2.2.3 Métodos de avaliação de desempenho profissional 

Para Vilas boas (2009, apud ABREU, 2011, p. 20), os métodos de avaliação de 

desempenho representam um termômetro que oferecem dados e informações cruciais 

para o desenvolvimento do colaborador, objetivando aumentar a capacidade intelectual, 

mediante treinamentos qualitativos, para melhor aproveitamento e segurança na 

execução das atividades, abaixo segue seu entendimento: 

Segundo Vilas Boas (2009) um bom número de empresas adota métodos 
considerados tradicionais na avaliação de desempenho, e os dados aferidos 
são transformados em relatórios sistematizados e, periodicamente, oferecidos 
aos setores pertinentes. Assim, o departamento de gestão de pessoas traça os 
programas adequados objetivando desenvolver a capacitação de seu pessoal 
da maneira mais efetiva, sobretudo no programa anual de treinamento (VILAS 
BOAS, 2009, APUD ABREU, 2011, PAG. 20). 

 

O problema de avaliar o desempenho de contingentes de pessoas dentro das 

organizações conduziu a soluções que se transformaram em métodos de avaliação 

bastante populares.  

Esses métodos variam de uma organização para outra e em suas especificações 

tendo uma melhor funcionalidade de acordo com cada necessidade especifica, 

proporcionando um instrumento eficiente de controle de avaliação.  

Porém pode não ter aceitação plena entre os envolvidos em particular os 

colaboradores, pode-se citar como exemplo a ausência efetiva de comprometimento 
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dos administradores, objetivos previamente definidos e claros, feedbacks de mão dupla 

que levem em consideração também a administração, abaixo segue seu entendimento: 

Corrobora com isto Gil (2009, apud ABREU, 2011, p. 20), pois a avaliação de 

desempenho foi elaborada para atender e representar uma ferramenta poderosa de 

mensuração possibilitando mediante seus resultados interpretar as alterações e ajustes 

necessários nas atividades, na forma de sua execução e no desenvolvimento do 

colaborador. Porém quanto isto não ocorre perde-se a essência deste processo 

atrofiando e desmotivando os envolvidos. Abaixo segue seu entendimento: 

Apesar de ser um instrumento importante, nem sempre a avaliação de 
desempenho produz um funcionamento efetivo. Isso ocorre por diversos 
motivos, dentre os quais, menciona-se a falta de comprometimento da alta 
administração, a falta de objetivos claros, a inexistência efetiva da utilização dos 
resultados da avaliação, a liderança paternalista, a avaliação do potencial e da 
personalidade. (GIL, 2001). 

 

Com isto Siqueira (2002, apud ABREU, 2011, p. 15), a procura pelo maior 

proveito das qualificações do colaborador exige uma avaliação criteriosa e sistemática 

para obtenção do desempenho ideal deste, abaixo segue sua compreensão: 

 

Com o material humano, este pode ser aplicado, à busca pelo melhor 
aproveitamento dos colaboradores, uma apreciação sistemática do 
desempenho de cada pessoa em função das tarefas e metas a serem 
alcançadas e do seu potencial de desenvolvimento. Para isso, conta-se com a 
avaliação de desempenho que é ferramenta auxiliar para acompanhar o 
desenvolvimento, identificando o potencial de cada individuo, possibilitando 
corrigir os erros e deficiências e atribuir o devido mérito (SIQUEIRA, 2002, 
APUD, ABREU 2011, PAG 15). 
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Abaixo no Quadro 3 apresenta-se a ilustração dos principais métodos relativos a 

avaliação de desempenho: 

Métodos Descrição 

 
Método das escalas 

gráficas 

Método simples, que avalia o desempenho das pessoas 
através de fatores de avaliação previamente definidos. 

 
Método da escolha 

forçada 

Consiste em avaliar o desempenho dos indivíduos por 
intermédio de frases descritivas de alternativas de tipos 
de desempenho individual.  

 
 

Método de 
pesquisa de campo 

Baseado em entrevistas de um especialista em 
avaliação com o superior imediato, através das quais se 
avalia o desempenho dos seus subordinados, 
levantando-se as causas, as origens e os motivos de tal 
desempenho, por meio de análise de fatos e situações. 

 
 

Métodos dos 
incidentes críticos 

Método simples que se baseia no fato de que no 
comportamento humano existem características 
extremas, capazes de levar a resultados positivos ou 
negativos, o método não se preocupa com aquelas 
características extremamente positivas ou negativas, 
ele focaliza as exceções no desempenho das pessoas. 

 
Método de 

comparação aos 
pares 

Compara dois a dois empregados, de cada vez, e se 
anota aquele que é considerado melhor quanto ao 
desempenho. 

 
Método de frases 

descritivas 

Não exige obrigatoriedade na escolha das frases. O 
avaliador assinala as frases que caracterizam o 
desempenho do subordinado e aquelas que 
demonstram o oposto de seu desempenho. 

 
 

Entrevista de 
avaliação do 
desempenho 

Fornece ao subordinado condições de melhorar seu 
trabalho através de comunicação clara e inequívoca de 
seu padrão de desta maneira, através da identificação 
do avaliado, faculta programar medidas correção ou 
prevenção no sentido de direcionar o desempenho 
almejado na respectiva função, requerendo 
acompanhamento por parte do superior da área 
correspondente.   

Quadro 3: – Métodos de avaliação de desempenho 
Fonte: Adaptado de Vilas Boas, 2009, pp.168-169 
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Neste entendimento, concernentes as formas de gestão estas apresentam 

vantagens e desvantagens, necessário se faz por parte do administrador encontrar o 

equilíbrio necessário para equacionar as divergências tendo com finalidade eficiência e 

eficácia na administração. Abaixo no Quadro 4 descrevesse estas: 
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Figura 2 – Vantagens e desvantagens da gestão centralizada e descentralizada 
Fonte: Gurgel (2007, Apud, ABREU 2011, p. 23). 

 

Gestão

Centralizada

Vantagens

Tomada de decisões por quem possui visão global da
Instituição Decisões tomadas no topo são mais bem
treinadas e preparadas Decisões mais consistentes com
os objetivos Institucionais Elimina esforços duplicados de
vários tomadores de decisões e reduz custos
operacionais;

Desvantagens

Decisões distanciadas dos fatos e das circunstâncias
Tomadas de decisões têm pouco contato com as pessoas e
situações envolvidas A comunicação pode ocasionar custos
operacionais Pode ocasionar distorções e erros no processo
de comunicação;

Descentralizada

Vantagens

Rapidez nas decisões / Ausência de conflitos Sentimento
de equidade / Informalidade e democracia Mais
aproximação entre os gestores e sua equipe de trabalho
Substituição da administração por portarias / medidas por
informações;

Desvantagens

Falhas de informação entre os departamentos / setores
envolvidos Maior custo pela exigência de melhor seleção e
treinamento dos administradores médios Risco de sub-
objetivação. Os gestores podem defender mais os objetivos
de seus setores do que os institucionais As políticas e
procedimentos podem variar enormemente nos diversos
departamentos.
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Como apresentado anteriormente, a avaliação de desempenho é uma ferramenta 

importante para mensurar as competências dos funcionários, possibilitando, dessa 

forma, um aproveitamento melhor dos colaboradores em outras funções. 

2.3 GESTÃO MULTIGERACIONAL  

2.3.1 Geração X 

Para Debert e Almeida (2006), representam os nascidos nos anos 60 e 70 

nascidos, classificados como rebeldes, estudavam para saber compreender suas 

condutas indiferentes e avessas a sua época, abaixo segue seu entendimento: 

refere-se a esta coorte que nasceu nos anos 1960 e 70, que eram basicamente 
os filhos dos meus colegas, da minha geração. Bem, não somos exatamente os 
baby boomers, somos um pouco mais velhos, e os boomers estão entre o meu 
grupo e a Geração X. Geração X são os filhos de meus colegas de classe. Não 
sei como denominar, havia uma tentativa de afirmar que era uma geração bem 
diferente, como os baby boomers, deveriam ser a próxima “moda”. Foi algo 
meio inventado, como um instrumento do marketing, mas, ao mesmo tempo, 
alguns jovens daquela geração se sentiam identificados com alguns dos 
estereótipos, como o slacker. Não sei se vocês viram o filme. É muito 
americano e acho que não viaja muito bem. Um dos estereótipos da Geração X 
é que eram slackers, tinham perdido a ambição de seus pais, não queriam 
trabalhar, nem fazer esforço algum, não buscavam melhorar na vida. Como se 
depois da forte ambição e a determinação dos seus pais e avós, esses jovens 
não tivessem mais interesse em nada, não quisessem se esforçar. Este era o 
conceito. Quase todos os jovens da Geração X sentem-se muito insultados por 
esta imagem. 

 

Segundo Robbins (2005, apud, MALAFAIA, 2011, p. 5), esta geração nascida 

entre 65 e 79, foi influenciada pelo efeito da globalização, por aspectos familiares de 

pais focados em suas carreiras e Ascenção profissionais, abaixo segue seu 

entendimento: 

[...] a geração X foi notadamente influenciada pela globalização, por pais e 
mães dedicados à sua carreira profissional e pelo surgimento dos 
computadores. Foi a primeira geração a testemunhar as mulheres adotando 
uma postura mais independente. Nascidos entre os anos 1965 e 1979, 
ingressaram no mercado de trabalho por volta dos anos 1985 a 2000. São 
profissionais ainda menos dispostos a se sacrificar por seus empregadores do 
que a geração anterior e têm como principais valores a obtenção de um estilo 
de vida equilibrado, satisfação no trabalho, importância da família e dos 
relacionamentos. Gostam da informalidade no trabalho e buscam o equilíbrio 
entre a vida profissional e pessoal. Acreditam que o dinheiro é importante e 
representa um indicador da sua qualidade profissional, mas estão dispostos a 
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trocar promoções e aumentos salariais por uma vida com mais tempo para o 
lazer (ROBBINS, 2005, APUD, MALAFAIA, PAG. 5).  

 

2.3.2 Geração Y  
 

Segundo Malafaia (2011, p. 5), esta geração foi influenciada pela tecnologia, nas 

relações interpessoais, possibilitando maior proximidade, reduzindo distâncias 

geográficas e facilitando a compreensão das relações existentes entre o homem com 

tempo. Abaixo segue seu entendimento: 

A velocidade com que a tecnologia evolui e a influência que possui na 
mediação das relações interpessoais na atualidade são evidentes. Por meio de 
artefatos tecnológicos foi possível encurtar as distâncias geográficas e modificar 
a relação do homem com o tempo. O recebimento de uma informação poderia 
levar meses quando se comunicava apenas por cartas e longas distâncias eram 
percorridas para que fossem entregues. Esse tempo passa a ser substituído 
pela instantaneidade de uma conversa telefônica, envio de um e-mail ou de um 
SMS (Short Message Service). 

 

Para Souza (2005, p. 11), esta geração representa os nascidos entre as décadas 
de 80 e 00, tiveram como advento a internet e iniciaram-se no uso das mídias sócio 
digitais, abaixo segue seu entendimento: 

 

Não por acaso, esse cenário e suas propriedades casam muito mais com os 
mais jovens do que com as pessoas nascidas antes de 1980. Os mais jovens 
conhecidos pela denominação de Geração Y6, nascidos entre 1980 e 2000, 
vivenciaram a Internet como parte de sua adolescência. As pessoas da 
Geração Z, que vem depois das da Geração Y, já nascem com o @ antes do 
nome, sendo a Internet para eles algo tão naturalizado nas suas práticas 
cotidianas quanto à televisão e o telefone eram naturalizados para os da 
Geração X. Quanto mais para trás, maior a necessidade de se aprender a 
tecnologia.  Quanto mais para frente, mais se apreende a tecnologia como parte 
integrante da existência até o ponto de ela ficar transparente. Até porque 
tecnologia é tecnologia somente para quem nasce antes dela ser inventada. 
Quanto mais recentes, mais líquidos os processos, as subjetividades, a 
linguagem.  Enquanto os mais jovens são nativos, os mais velhos são no 
máximo naturalizados, guardando seu sotaque original. 
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Segundo Souza (2005, p. 11), a tecnologia faz parte do cotidiano das pessoas, e 
atua de forma decisiva influenciando suas relações sejam pelo uso de mídias digitais e 
redes sociais como facebook, Skype e mais recentemente o Whatsapp (grifo nosso). 
Abaixo segue seu entendimento:  

 

[...] as características da sociedade de hoje, organizada em torno da informação 
acessível, rápida, concisa e significativa, requerem movimentos dos sujeitos 
protagonistas das mais variadas áreas sociais.  A Escola, por exemplo, precisa 
se repensar a partir desses parâmetros, assim como também têm de fazê-lo as 
relações empresas-clientes, jornalistas-públicos e outras, sob o risco do 
anacronismo e de ver o bonde da história dobrar a esquina.  Em outras 
palavras, os sujeitos devem ir ao encontro da sociedade líquida e não de 
encontro a ela.  Quem melhor entrar nessa discursividade da “Sociedade 140 
bytes” maiores chances terá de ser significativo. [...] Assim, como a ciência 
também é líquida, essa construção pode e deve ser questionada para que 
outros recortes e outras percepções ajudem a descrever e explicar a 
contemporaneidade em outras áreas. Aliás, descrever e explicar são tarefas de 
qualquer teoria. Essas outras inquietações e formulações conceituais 
certamente revelarão mais detalhes se forem recortadas e analisadas em 
campos específicos, como a educação, as relações sociais, as relações 
pessoais, o jornalismo, as relações públicas, a economia, o marketing etc. São 
muitas as esferas que clamam um olhar mais sistemático para seus 
deslocamentos. O campo é aberto e sedento.  

 

Segundo Bauman (2004, apud, MALAFAIA, 2011, p. 6), o mercado é quem agora 
direciona as relações entre as pessoas, fato este devido ao fluxo de informações 
intensas e as mesmas demandarem estas mesmas informações. Representam as 
marcas desta geração, que fazem laços, e ao mesmo tempo estes se afrouxam 
deliberadamente. Abaixo segue seu entendimento: 

 

Assim, pode-se dizer que a lógica de funcionamento do mercado passa a guiar 
também as relações entre os homens: o fluxo constante de informações e a não 
fixação a nada que possa servir como um entrave a esse fluxo são as marcas 
desta forma de se relacionar característica da pós-modernidade. Deixar todas 
as portas abertas torna-se um desafio aos relacionamentos, que oscilam entre 
“fazer laços” e ao mesmo tempo “deixá-los frouxos” (BAUMAN, 2004, APUD, 
MALAFAIA, 2011, PAG. 6). 
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2.4 GESTÃO DE PESSOAS DA GERAÇÃO Y 

No presente momento econômico em que a sociedade se apresenta, percebe-se 

o quanto se exige mais das empresas neste ambiente de colossal competitividade. 

Deste modo constantemente surgem novas tecnologias, métodos para se aperfeiçoar 

as relações humanas, científicas e profissionais. 

Segundo Malafaia (2011, p. 8), este ambiente de competição proporciona o 

entendimento de que as pessoas passaram a ser ativos da organização e deter valor de 

patrimônio. Desta forma segundo ele, o capital financeiro necessita deste para 

sobressair acima dos custos, passando a compor e versar como uma vantagem 

competitiva, abaixo segue seu entendimento:  

Em meio ao atual ambiente competitivo e dinâmico, as pessoas deixaram de ser 
vistas como meros recursos da organização para serem tratadas como um ativo 
de grande valor. Isso porque o capital financeiro deixou de ser o recurso mais 
importante, cedendo lugar ao conhecimento e fazendo com que as pessoas 
passem a ocupar um lugar de maior destaque nas organizações. 

As gerações x, y se relacionam dentro das organizações, cada uma com sua 

particularidade e especificidade, compete então ao departamento de recursos 

humanos, reter, qualificar, intensificar as relações coletivas e melhorar o ambiente 

organizacional (MALAFAIA, 2011, PAG. 9). Abaixo segue sua compreensão sobre o 

assunto: 

A gestão de pessoas em ambientes multigeracionais é realidade na grande 
maioria das organizações. Em equipes em que Baby Boomers, Geração X e 
Geração Y convivem e precisam gerar resultados, a relação entre chefes e 
subordinados, a atração e a retenção de talentos e os processos de dar e 
receber feedback são algumas das áreas que têm despertado a atenção dos 
especialistas porque, para que sejam bem sucedidas, devem levar em 
consideração as características de cada uma dessas gerações.  
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Segundo Filenga e Vieira (2010, apud, MALAFAIA, 2011, p. 9), as empresas 

entenderam que para aumentar sua lucratividade, precisavam antes entender as 

mudanças ocorridas no ambiente organizacional, e isto seria possível através de 

retenção e talentos e desenvolvimento intelectual do capital humano. Abaixo segue sua 

percepção: 

 

As organizações têm despertado para as mudanças do mundo de trabalho e, 
para reter e desenvolver seus talentos – principalmente os da Geração Y que, 
por estarem ingressando recentemente nas empresas, serão seus futuros 
líderes – estão traçando novas estratégias. Segundo Filenga e Vieira (2010), 
por exemplo, um dos grandes desafios atualmente para os profissionais é a 
adequação entre o tempo para o lazer e o tempo dedicado ao trabalho. Em face 
dessa demanda de maior flexibilidade no trabalho, muitas empresas vêm 
implantando a política de horários flexíveis para conseguir reter esses 
profissionais (FILENGA E VIEIRA, 2010, APUD, MALAFAIA, 2011, PAG 9). 

 

Neste contexto, os integrantes da geração Y cada vez mais ganham importância 

e espaço no mercado de trabalho, o que aumenta o desafio da gestão de RH nas 

diversas dimensões, tais como: recrutamento e seleção, desenvolvimento e 

treinamento, motivação e retenção de talentos. 

Para expor a possível atuação do RH frente à geração Y e o seu relacionamento 

com as anteriores (baby-boomers e geração X), organizaram-se os comportamentos e 

características observadas, resultando nos seguintes contextos: atraí-los e retê-los, 

relacionamento e ambiente de trabalho, comunicação e feedback. 

Outra característica observada segundo Zemke et al ( apud SILVA, 2013, p. 29), 

relativos as gerações x e y é que a primeira se preocupa em manter-se empregada, 

enquanto a segunda com qualidade de vida e Ascenção profissional. Abaixo segue seu 

entendimento: 
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As motivações para tais preferências são diferentes. A preferência dos babys 
boomers por aprendizado e crescimento deriva da necessidade de provar seu 
próprio valor e fortalecimento da sua identidade profissional. Já na geração x 
provém da necessidade de se manterem empregáveis. Por sua vez, a geração 
y, de alcançarem o estilo de vida que desejam, além da busca por crescimento 

rápido de carreira nas organizações (ZEMKE ET AL APUD SILVA, 2013, 
P. 29).  

 

Abaixo segundo quadro 5, resume como esta geração se determina: 

 

 

Figura 3 – Geração Y seus pressupostos 
Fonte: Adaptado de Silva (2013). 

 

Kennedy (2009, p. 94) também enfatiza o pensamento destes jovens a respeito 

do trabalho em equipe, o qual considera uma ficção criada pelos mais velhos, para que 

eles façam o trabalho dos outros. Esta concepção deve-se ao fato de que o trabalho 

coletivo, na maioria das vezes, possui muito discurso, pois no instante do 

reconhecimento quem recebe o prêmio são as estrelas, as “[...] pratas da casa [...]”, que 

não são mais produtivas, mas são difíceis de demitir pelo fato de serem boas na 

política. 

Geração Y 

Qualidades

Audaciosos e 
Vorazes

Dispostos e com 
criatividade

Enérgicos e 
Arrojados

Acreditam no valor 
de suas ideias e as 

colocam em prática 

Sistemáticos e 
Detalhistas

Organizar e depois 
separar por partes

Acessíveis e 
Versáteis

Pronto para 
Qualquer 

missão



42 
 

Diante desta situação, o RH poderá adaptar no modelo de gestão que as 

reuniões sejam realizadas em situações de real importância. Kennedy (2009) coloca 

que as informações rotineiras sejam enviadas por e-mail, pois se a reunião é marcada 

para fornecer informações que seriam facilmente conseguidas no Google, é tempo 

desperdiçado. Afirma que o preço de forçar a geração Y a participarem de uma reunião 

é o fechamento da mente. 

Neste sentido, o desenvolvimento de pessoas perpassa um processo de 

formação para além de meras informações, habilidades e aptidões. O pesquisador 

salienta ainda que:  

 
Na era da informação que estamos atravessando, o conhecimento passa a ser 
o recurso mais importante. E se o conhecimento é fundamental, a produtividade 
do conhecimento é que constitui a chave do desenvolvimento. Peter Drucker 
apregoa que tornar o conhecimento produtivo constitui hoje uma 
responsabilidade gerencial. Mais do que isso, um desafio organizacional. Isso 
requer a aplicação profícua do conhecimento ao conhecimento. O 
conhecimento e bom quando e util. Em outras palavras, o conhecimento 
somente será produtivo se for aplicado para criar uma diferença sensível: 
produzir resultados, melhorar processos, adicionar valor e gerar riqueza. 
(CHIAVENATO, 2010, p. 364). 

 

Desenvolvimento está, assim, intimamente relacionado à construção de 

conhecimento e a torná-lo produtivo. 

 Ainda Chiavenato (2010, p. 410) assevera que “é um conjunto de experiências 

não necessariamente relacionadas com o cargo atual, mas que proporcionam 

oportunidades para desenvolvimento e crescimento profissional, e ele está mais 

focalizado no crescimento pessoal do empregado e visa à carreira futura e não apenas 

o cargo atual”. 

Desse modo, o desenvolvimento se liga à oportunização de desenvolvimento 

profissional. Assim, podemos definir Desenvolvimento como um processo de formação 

que transpõe os muros da organização, construindo conhecimentos que influem nos 

costumes e condutas dos profissionais. Nesse sentido, Treinamento e Desenvolvimento 

são considerados instrumentos de mudança nas organizações e influem diretamente no 

comportamento do indivíduo no tocante à realização do seu trabalho.  
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3. METODOLOGIA 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

Segundo Gil (2008), concernente a pesquisa esta objetiva variados 

procedimentos distintos entre si, neste sentido para ele não existe padrão para 

elaboração deste procedimento, porém quanto ao processo de sua elaboração seguem 

a seguinte ordem: Planejar, coletar dados, analisar, interpretar e redigir o relatório, 

abaixo segue seu entendimento:  

 

As pesquisas sociais, tanto por seus objetivos, quanto pelos procedimentos que 
envolvem, são muito diferentes entre si. Por essa razão torna-se impossível 
apresentar um esquema que indique todos os passos do processo de pesquisa. 
No que parece haver consenso de parte da maioria dos autores, entretanto, é 
que todo processo de pesquisa social envolve: planejamento, coleta de dados, 
análise e interpretação e redação do relatório. Cada uma dessas grandes 
etapas pode ser subdividida em outras mais específicas, dando origem aos 
mais diversos esquemas. Até o momento não foi possível definir um modelo 
que apresente, de forma absolutamente precisa e sistemática, os passos a 
serem observados no processo de pesquisa. Não há uma teoria 
suficientemente abrangente para tal, o que faz com que os diversos autores 
procedam à determinação e ao encadeamento das fases da pesquisa com certa 
arbitrariedade (GIL, 2008, PAG 31). 

 

Para Gil (2008), este método de pesquisa tem a seguinte sequência: 

 

I. Formulação do problema da pesquisa; 

II. Construir hipóteses e determinar objetivos; 

III. Delinear a pesquisa; 

IV. Fazer a operação de variáveis e conceitos; 

V. Planejar e elaborar o instrumento de coleta de dados; 

VI. Realizar a coleta de dados; 

VII. Analisar e interpretar e discutir os resultados; 

VIII. Proceder a redação do relatório. 
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Ainda para Gil (2002), o método de pesquisa qualiquanti, devem se amparar em 

questionários e formulários como instrumento de coleta de dados, que dependem de 

vários fatores, tais como natureza, coleta de dados, extensão da amostra, abaixo segue 

seu entendimento: 

Muitos estudos de campo possibilitam a análise estatística de dados, sobretudo 
quando se valem de questionários ou formulários para coleta de dados. No 
entanto, diferentemente dos levantamentos, os estudos de campo tendem a 
utilizar variadas técnicas de coleta de dados. Daí por que, nesse tipo de 
pesquisa, os procedimentos de análise costumam ser predominantemente 
qualitativos. A análise qualitativa é menos formal do que a análise quantitativa, 
pois nesta última seus passos podem ser definidos de maneira relativamente 
simples. A análise qualitativa depende de muitos fatores, tais como a natureza 
dos dados coletados, a extensão da amostra, os instrumentos de pesquisa e os 
pressupostos teóricos que nortearam a investigação. Pode-se, no entanto, 
definir esse processo como uma sequência de atividades, que envolve a 
redução dos dados, a categorização desses dados, sua interpretação e a 
redação do relatório. Para Minayo (2002), a pesquisa qualiquantitativa, 
interpreta as informações quantitativas através de símbolos numéricos, e dos 
dados qualitativos através da observação e interação participativa. Minayo 
(2002) enfatiza ainda que a pesquisa qualitativa “trabalha com o universo de 
significados, motivações, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que 
corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos 
fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variável". 
Discorre, ainda que "esse tipo de pesquisa (qualitativa) não pode basear-se no 
critério numérico, para poder garantir sua representatividade. A amostragem 
boa é aquela que possibilita abranger a totalidade do problema investigado em 
suas múltiplas dimensões" (GIL, 2002, PAG 133). 

 

Sob as abordagens, Gil (2002) esclarece: 

 
A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, 
nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser quantificado. 
Ou seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, 
crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das 
relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 
operacionalização de variáveis. (pp.21-22) 

 

Nesse aspecto Alvez-Mazzotti (1998), afirma que “as pesquisas qualitativas 

diferem bastante quanto ao grau de estruturação prévia, isto é, quanto aos aspectos 

que podem ser definidos já no projeto”. 
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Cabe mencionar que o objetivo dessa pesquisa é analisar a magnitude do 

conhecimento dos empreendedores e não teve nenhuma interferência do pesquisador. 

Já a pesquisa descritiva é apropriada a casos em que objetiva-se, ter 

conhecimento acerca de características de determinado grupo, estabelecer, conhecer 

as relações existentes entre variáveis, bem como avaliar os impactos de implantação de 

um determinado programa. Os dados obtidos através de uma pesquisa descritiva 

também fornecem importantes direções a serem seguidas em estudos futuros, 

principalmente quando indicam a existência de relação entre variáveis e quer se 

conhecer a extensão dessa relação.  

Neste sentido para Gil (2008), a pesquisa exploratória tem por principal objetivo, 

realizar o desenvolvimento, esclarecimento e modificação de conceitos e ideias 

verificadas na pesquisa mediante a formulação do problema, abaixo segue seu 

entendimento: 

As pesquisas exploratórias têm como principal finalidade desenvolver, 
esclarecer e modificar conceitos e idéias, tendo em vista a formulação de 
problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores. 
De todos os tipos de pesquisa, estas são as que apresentam menor rigidez no 
planejamento. Habitualmente envolvem levantamento bibliográfico e 
documental, entrevistas não padronizadas e estudos de caso. Procedimentos 
de amostragem e técnicas quantitativas de coleta de dados não são 
costumeiramente aplicados nestas pesquisas. Pesquisas exploratórias são 
desenvolvidas com o objetivo de proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, 
acerca de determinado fato. Este tipo de pesquisa é realizado especialmente 
quando o tema escolhido é pouco explorado e torna-se difícil sobre ele formular 
hipóteses precisas e operacionalizáveis (GIL, 2008, PAG 27). 

 

No intuito de compreender o sentido das relações entre os sujeitos da pesquisa e 

as representações que estas classes sociais fazem de si mesmo, dentro deste contexto 

escolar especifico, tomou-se como perspectiva a dialética, por esta procurar revelar o 
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caráter contraditório existente nas relações principalmente as que envolvem um bem, 

seja de consumo ou de produção.  

A pesquisa foi embasada preliminarmente através de um levantamento 

bibliográfico, onde foram analisados artigos e livros que versam sobre o tema objeto 

desse estudo. 

A pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material já elaborado, 
constituído principalmente de livros e artigos científicos. Embora em quase 
todos os estudos seja exigido algum tipo de trabalho desta natureza, há 
pesquisas desenvolvidas exclusivamente a partir de fontes bibliográficas. Parte 
dos estudos exploratórios podem ser definidos como pesquisas bibliográficas, 
assim como certo número de pesquisas desenvolvidas a partir da técnica de 
análise de conteúdo. A principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no 
fato de permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito 
mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente. Esta vantagem 
se torna particularmente importante quando o problema de pesquisa requer 
dados muito dispersos pelo espaço. Por exemplo, seria impossível a um 
pesquisador percorrer todo o território brasileiro em busca de dados sobre a 
população ou renda per capita; todavia, se tem à sua disposição uma 
bibliografia adequada, não terá maiores obstáculos para contar com as 
informações requeridas. A pesquisa bibliográfica também é indispensável nos 
estudos históricos. Em muitas situações, não há outra maneira de conhecer os 
fatos passados senão com base em dados secundários. 

 

Para Vergara (2010): 

 
“Pesquisa bibliográfica é o estudo sistematizado desenvolvido com base em 
material publicado em livros, revistas, jornais, redes eletrônicas, ou seja, 
material acessível ao público em geral” 

 

Na vertente qualitativa, no que diz respeito à obtenção dos dados, foi elaborado 

um questionário (Anexo 1) semi-estruturado com perguntas fechadas para ser aplicado 

a informantes-chave. Optou-se por perguntas fechadas, pois, dessa forma, facilita o 

processo de resposta. 
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Para Marconi e Lakatos (2006, apud ALMEIDA, 2013), a escolha da metodologia 

está relacionada com o problema estudado, o objetivo da pesquisa e de outras 

questões de natureza investigativa.  

A presente pesquisa, quanto aos objetivos metodológicos, assemelha como: 

Exploratória: Uma vez que visa proporcionar uma visão aprofundada sobre a real 

necessidade de a empresa possuir um programa de Gestão de Pessoas e do gestor em 

ser um Gestor de talentos contribuindo para fidelização e retenção de pessoas 

alinhando conhecimento sobre as gerações x e y para alavancar a lucratividade.  

Explicativa: Visto que descreve sobre a real necessidade da empresa possuir um 

programa de Gestão de Pessoas e do gestor em ser um Gestor de talentos contribuindo 

para fidelização e retenção de pessoas alinhando conhecimento sobre as gerações x e 

y para alavancar a lucratividade. 

Quanto aos meios e procedimentos, caracteriza-se como: 

Bibliográfica: Tendo em vista a utilização e consulta de obras citadas e 

comentadas no presente estudo da arte. 

Documental: Para a elaboração e execução da presente pesquisa, foram 

utilizados documentos de domínio público disponibilizado na internet, publicações em 

revistas científicas que possibilitaram o aprofundamento do tema.  

3.1.1 Universo e amostra 

De acordo com Vergara (2010), o universo a ser tratado em uma pesquisa diz 

respeito a um conjunto de elementos cujas características correspondem ao objeto de 

estudo, tais como: empresas, produtos, pessoas. A amostra, por sua vez, representa 
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uma parcela desse universo, contendo em si as características em torno das quais se 

dará a investigação.   

No presente estudo, a amostra foi composta por 14 empreendedores de 

empresas de base tecnológica, situadas no Rio de Janeiro.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 TRATAMENTO DOS DADOS 

Segundo Vergara, o método científico é [...] “um caminho, uma forma, uma lógica 

de pensamento” (2010, p.3). Verifica-se que  

Bardin (2002), salienta que a análise sob a perspectiva quantitativa considera, 

como informação a ser privilegiada, características do conteúdo da investigação que se 

evidenciem com maior frequência. Já no que tange à análise qualitativa dos elementos 

constituintes do material pesquisado, o processo se dará através da observação à 

presença ou à ausência de determinada(s) característica(s) de conteúdo. 

A organização da análise de conteúdo, após o levantamento e a coleta dos 

dados, foi orientada segundo a proposta de Bardin (2002), qual seja: 

1ª etapa – a pré-análise: consiste na sistematização das ideias iniciais e na 

organização dos dados coletados; 

2ª etapa – exploração do material: leitura aprofundada de todo o material 

apurado, de forma a permitir a correlação entre os temas abordados pelos 

instrumentos de pesquisa; 

3ª etapa – tratamento dos resultados – a inferência e a interpretação: este é o 

momento em que os resultados obtidos, em sua forma bruta, [...] “são tratados de 

maneira a serem significativos e válidos” (BARDIN, p. 127).  Nesta última etapa, 

se dará a interpretação dos dados da pesquisa, a partir das inferências 

realizadas e da revisão de literatura específica do tema pesquisado, levando à 

elaboração do relatório da pesquisa, com suas respectivas conclusões.  

4ª etapa – análise das respostas dos questionários. 
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4.2 ANÁLISE DOS DADOS 

 O objetivo da pesquisa foi tentar compreender a causa que levou pessoas a 

deixarem seus empregos e passar a ser empreendedor. Dos 14 empreendedores 

pesquisados, ao serem questionados se o motivo de se tornar empresário foi à questão 

da necessidade de aceitar as normas da empresa, 6 (43%) responderam que 

discordam totalmente; 1 (7%) afirmou que nem concorda e nem discorda; 2 (14%) 

concordam parcialmente; 1 (7%) concordam totalmente e 4 (29%) afirmaram que essa 

afirmativa não se aplica.   

 
 Gráfico 1: - Questão 1 - Necessidade de aceitação das normas da empresa 
 Fonte: A autora (2013) 

 

Quando perguntados se a liberdade para a criatividade e flexibilidade de horários 

livres foram os fatores para criação da organização, 4 (29%) afirmaram concordar de 

forma parcial e 10 (71%) concordam totalmente.  

Questão 1: Necessidade de aceitar as normas da 

empresa
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Gráfico 2: - Questão 2 – Liberdade para criatividade e flexibilidade de horários livres 
Fonte: A autora (2013) 
 

Com relação à possibilidade de retorno a um trabalho na qualidade de 

empregado mesmo que por melhores oportunidades, 6 (43%) afirmaram que discordam 

totalmente e 8 (57%) mencionaram que este item não se aplica. Os que destacaram a 

não aplicabilidade da questão em relação à sua realidade profissional é porque nunca 

foram empregados, ou seja, já saíram da faculdade e se tornaram empreendedores. 

Isso tem ocorrido cada vez mais no Brasil, devido ao crescimento da quantidade de 

incubadoras que vem sendo fomentadas por diversos programas de incentivo ao 

empreendedorismo e à inovação, como a Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP) 

e o Plano de Ação de Ciência, Tecnologia e Inovação.  

 

Questão 2: A liberdade para a criatividade e 

flexibilidade de horários livres foram os fatores 

para criação da organização
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Gráfico 3: - Questão 3 – Relação da possibilidade de retorno de um trabalho pelo empregado por 
melhores condições 
Fonte: A autora (2013) 
 

Quando questionados se ingressaram na faculdade sonhando em ser 

empreendedor, 8 (57%) discordam totalmente; 1 (7%) nem concordam, nem discordam; 

3 (22%) concordam parcialmente e 2 (14%) concordam totalmente. O fato de a maioria 

discordar dessa afirmativa é porque normalmente as pessoas quando ingressam na 

faculdade ainda não tem ideia do que irão fazer. Com o passar do tempo, algumas 

acabam se voltando para a área empresarial. 

 
Gráfico 4: - Questão 4 – Relação sonho, ascenção profisisonal 
Fonte: A autora (2013) 

Questão 3: Com relação à possibilidade de 

retorno a um trabalho na qualidade de empregado 

mesmo que por melhores oportunidades
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Questionados se dentro de uma empresam admiram a competência e não a 

hierarquia, 1 (7%) discordam totalmente; 1 (7%) nem concordam, nem discordam; 1 

(7%) concordam parcialmente e a grande maioria 11 (79%) concordam totalmente. Isso 

demonstra que a geração Y está mais preocupada com a competência. 

 
Gráfico 5:- Questão 5 – relação entre subordinado e superior 
Fonte: A autora (2013) 
 

Ao serem perguntados se adequar o tempo para a vida pessoal e o tempo ao 

trabalho é essencial na gestão da empresa, 1 (7%) afirmaram que discordam 

parcialmente; 4 (29%) nem concordam, nem discordam; 2 (14%) concordam 

parcialmente e 7 (50%) concordam totalmente.  

 

Questão 5: Questionados se dentro de uma 

empresam admiram a competência e não a 

hierarquia
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Gráfico 6: -Questão 6 – vida pessoal x tempo no trabalho 
Fonte: A autora (2013) 
 

O fato de 50% responderem que ter tempo para as atividades pessoais é 

essencial deixa um alerta para as empresas usarem esta perspectiva para reterem seus 

talentos. O trabalho em excesso pode impedir o desenvolvimento e a criatividade dos 

indivíduos como foi apontado por Lafuente (2009).  

4.3 POSSIBILIDADE DE MOTIVAÇÃO E ALCANCE DOS OBJETIVOS 

As características apresentadas na pesquisa trazem pontos que permite que os 

gestores da Geração Y possam incentivar e motivá-los a alcançar os objetivos 

organizacionais. 

Para Winckler, et al (2013 apud MARTIN,2005,p.39-44): 

Seis passos necessários para construir uma solida relação com esses jovens nas 

empresas: 

1) Escutá-los, estimular encontros informais no café ou no almoço; 

2) Estabelecer uma relação de coaching (gestor) com eles; 

3) Tratá-los como colegas e não como estagiários ou adolescentes; 

4) Possibilitar a flexibilidade para que possam organizar suas agendas em 

consonância com os seus prazos no trabalho; 

Questão 6: Ao serem perguntados se adequar o 

tempo para a vida pessoal e o tempo ao trabalho 

é essencial na gestão da empresa
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5) Manter um feedback construtivo constante, e 

6) Comunicá-los quando tiverem realizado um trabalho, dando 

reconhecimento, elogios e recompensas imediatos pelas grandes performances 

realizadas. 
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5. CONCLUSÃO 

Neste capítulo relacionaremos os objetivos apresentados no início deste trabalho 

com os resultados obtidos com aplicação dos questionários a 14 empreendedores da 

incubadora da Universidade. 

Geração Y e o empreendedorismo 

Dos pontos levantados se destacam flexibilidade de horário e a busca pela 

qualidade de vida são fatores importantes para a geração Y, que procura unir a 

realização profissional a pessoal. E, são características observadas no contexto atual 

(FILENGA, D. VIEIRA, A. M, 2010), quando se fala que um dos grandes desafios para o 

profissional é a adequação entre o tempo para o lazer e o tempo dedicado ao trabalho. 

Deste modo também observamos que a maioria não pensa em deixar de ser 

empreendedor, pois valorizam a liberdade de criação e a possibilidade de trabalhar de 

forma mais flexível. 

Diferencial para gestão da Geração Y 

Com base nos dados da pesquisa, verificamos que flexibilidade e liberdade para 

criatividade são pontos em destaque e acabam se demonstrando alinhados com a visão 

de Lafuente (2009), que sugere esses pontos para que a criatividade seja estimulada.  

Deste modo, com criatividade estimulada e entrega dos trabalhos realizados, 

deve-se realizar o feedback, pois é mais um ponto valorizado por esta geração, de 

acordo com Fienga e Vieira (2010). Pois, sendo imediatistas e desejando uma rápida 

ascensão, este é um meio de avaliar o seu desempenho.  

 Como também, o reconhecimento das incubadoras de empresas como 

instrumentos de política de desenvolvimento setorial e produtivo aumenta o interesse 

pelo acompanhamento de seu desempenho. 

Mercado Miltigeracional e a Geração Y 

A pesquisa mostra que é necessário ter o apoio do RH para administrar e apoiar 

os gestores na contratação e retenção de capital humano na empresa, já que em 

alguns anos eles serão maioria no mercado de trabalho. Sendo assim, Erickson (2009), 
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sugere as empresas adaptarem essas diferenças criando sistemas de compensação e 

benefícios personalizados. Já que nem o dinheiro é fator determinante para motivá-los. 

Estudo de Caso e a Gestão de Pessoas para retenção de talentos às 

organizações 

Foi possível observar que a necessidade de dar desafios profissionais, equilíbrio 

entre a vida pessoal e profissional vida e reconhecimento são os pontos de retenção 

dos talentos, já que somente o reconhecimento monetário não garante a permanência 

do profissional na empresa por muito tempo. 
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7. ANEXO I 

 

 

Questionário 

 

Dados de Identificação da Empresa 

Tipo de empresa:  

Tempo de existência da empresa: 

Número de sócios: 

Número de funcionários: 

Dados de Identificação do Entrevistado 

Nome (Opcional): 

Idade: 

Formação: 

Estado Civil:  

Teve emprego anterior: 

Dados para pesquisa 

A seguir temos 06 afirmações para serem respondidas com as opções 

oferecidas.  

 

1) Aceitar algumas normas da empresa, foi o que motivou a ser 

empreendedor.  

 

a. Discordo totalmente. 

b. Discordo parcialmente. 

c. Nem concordo, nem discordo. 



62 
 

d. Concordo parcialmente. 

e. Concordo totalmente. 

f.  Não se aplica 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

2) Liberdade para criatividade e flexibilidade de horários foram fatores para 

criação da organização. 

 

a. Discordo totalmente. 

b. Discordo parcialmente. 

c. Nem concordo, nem discordo. 

d. Concordo parcialmente. 

e. Concordo totalmente. 

f.  Não se aplica 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

3) Retornaria a ser empregado de uma empresa por melhores 

oportunidades. 

 

a. Discordo totalmente. 

b. Discordo parcialmente. 

c. Nem concordo, nem discordo. 

d. Concordo parcialmente. 
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e. Concordo totalmente. 

f.  Não se aplica 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

4) Ingressei na faculdade sonhando em ser empreendedor. 

 

a. Discordo totalmente. 

b. Discordo parcialmente. 

c. Nem concordo, nem discordo. 

d. Concordo parcialmente. 

e. Concordo totalmente. 

f.  Não se aplica 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

5) Dentro de uma empresa admiro a competência e não hierarquia. 

 

a. Discordo totalmente. 

b. Discordo parcialmente. 

c. Nem concordo, nem discordo. 

d. Concordo parcialmente. 

e. Concordo totalmente. 

f. Não se aplica 
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________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

6) Adequar o tempo para vida pessoal e o tempo ao trabalho é essencial na 

gestão da empresa. 

 

a. Discordo totalmente. 

b. Discordo parcialmente. 

c. Nem concordo, nem discordo. 

d. Concordo parcialmente. 

e. Concordo totalmente. 

f.  Não se aplica 

 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 


