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RESUMO 

 

As indústrias, enquanto organizações complexas passam por reestruturações e 
adaptações perante vários desafios, levando como destaque a expansão do sistema de 
gestão industrial, bem como a necessidade de se adequar as novas gerações de 
funcionários e ao perfil de carreira demandado. Ao mesmo tempo a FIESC – Federação 
das Indústrias do Estado de Santa Catarina antenada com estas mudanças e desafios 
lança o PDIC 2022 – Programa de Desenvolvimento Industrial Catarinense. O presente 
estudo de pesquisa teve por objetivo analisar o perfil de carreira desejado pelas 
indústrias da região de Caçador/SC relacionando-os com os resultados do Programa de 
Desenvolvimento Industrial Catarinense – PDIC 2022/FIESC levando em consideração 
a diversidade de gerações. A metodologia escolhida para o desenvolvimento deste 
projeto foi de uma pesquisa qualitativa por meio de um estudo de caso comparativo. 
Com relação à natureza de seu objetivo, o presente estudo caracteriza-se como 
exploratório e descritivo, com análise de dados primários e secundários. Como 
resultados na relação existente entre o perfil de carreira desejado pelas indústrias 
pesquisadas e a diversidade de duas gerações predominantes, X e Y, foi possível 
verificar que as empresas diante dessa constatação procuram direcionar os 
colaboradores de acordo com a geração a qual pertence, desse modo ajustando-os em 
setores condizentes com suas perspectivas e características, alinhando os objetivos 
pessoal e profissional. O PDIC 2022/FIESC, por sua vez, não influencia ou influencia de 
forma não significativa nas tomadas de decisões estratégicas das empresas.  
 

Palavras-chave: Gerações. Perfil de Carreira. PDIC 2022. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

ABSTRACT 

 

The industries, as complex organizations undergo restructuring and adaptation to 
various challenges, highlighting the expansion of the industrial management system, as 
well as the need to adapt the new generations of employees and the career profile 
demanded. At the same time, the FIESC - Federation of Industries of the State of Santa 
Catarina, in line with these changes and challenges, launches the PDIC 2022 - Santa 
Catarina Industrial Development Program. The present study aimed at analyzing the 
career profile desired by the industries of the region of Caçador / SC relating them to the 
results of the Industrial Development Program of Santa Catarina - PDIC 2022 / FIESC 
taking into account the diversity of generations. The methodology chosen for the 
development of this project was a qualitative research through a comparative case 
study. Regarding the nature of its objective, the present study is characterized as 
exploratory and descriptive, with analysis of primary and secondary data. As a result of 
the relationship between the career profile desired by the industries surveyed and the 
predominant two-generation diversity, X and Y, it was possible to verify that companies 
face this finding seek to direct employees according to the generation to which they 
belong, in this way Adjusting them in sectors consistent with their perspectives and 
characteristics, aligning personal and professional goals. The PDIC 2022 / FIESC, on 
the other hand, does not influence or influence in a non-significant way in the strategic 
decisions of the companies 
 

Keywords: Generations. Career Profile. PDIC 2022. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esta seção do projeto é constituída de contextualização do tema onde se 

apresenta a proposição pela qual se pretende explorar durante o desenvolvimento da 

pesquisa de dissertação. No mesmo subcapítulo se encontra a problematização sendo 

a questão indagada pela pesquisadora e que instiga tal investigação, seguindo com o 

objetivo geral que é a linha mestra que se pretende alcançar e os objetivos específicos 

os quais desdobram o objetivo geral em partes que juntos procurarão responder a 

problematização, e por fim encerrando com a justificativa que busca pautar o motivo e 

importância para a realização desta procura. 

 

1.1 Contextualização do Tema e Problematização 

 

As indústrias, enquanto organizações complexas passam por reestruturações e 

adaptações. Estas, perante vários desafios, têm como meta a expansão do sistema de 

gestão industrial, bem como a necessidade de se adequar as novas gerações de 

funcionários. 

Historicamente, a sociedade desenvolve-se tendo a idade e o gênero (sexo) 

como critérios primordiais de organização e integração social, o que reflete diretamente 

na composição das equipes de trabalho existentes em uma empresa. Compreende-se 

geração como o conjunto de indivíduos nascidos em uma mesma época, influenciados 

por um contexto histórico específico que determina comportamentos, causando impacto 

direto na evolução da sociedade, formada por famílias, órgãos e instituições públicas e 

civis organizadas, e as empresas (MOTTA, 2010; KULLOCK, 2010).  

Os atuais organogramas das empresas são compostos por diferentes gerações, 

convivendo diariamente, cada uma com seu perfil, características, experiências e 

vivências. Para as empresas é um momento único, pois pela primeira vez cinco 

gerações convivem juntas, de forma consciente de suas diferenças, interferindo e 

modificando a realidade (SILVA e BORGES, 2013; OLIVEIRA, 2010).  

As empresas precisam mais do que nunca perceber a responsabilidade de 

entender e preparar a equipe considerando sua heterogeneidade. Os gestores devem 
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ter a capacidade de conduzir o potencial que esta situação gera. Mas cientes das 

diferenças reais, e que quando bem administradas, geram sucesso tanto para a 

organização como para os profissionais que a compõem. As gerações são 

denominadas de: Veteranos, Baby Boomers, Geração X, Geração Y, Geração Z e mais 

recentemente Geração Alfa (ROBBINS, 2005; ENGELMANN, 2009; TOLEDO, 

ALBUQUERQUE e MAGALHÃES, 2012).  

Diante deste cenário e vislumbrando a atuação nas empresas destas gerações, 

é necessário contextualizar o que se compreende como carreiras. Afinal, para suprir os 

postos de trabalho, os profissionais definem sua vida profissional de acordo com o perfil 

de cada empresa. Vivemos uma miscelânea organizacional. Várias gerações trabalham 

em conjunto e concomitantemente. E por isso, a importância desta pesquisa, que 

pretende estudar o perfil de carreira destes diversos grupos geracionais. As empresas 

tendem a buscar informações claras quanto ao perfil de carreira considerado ideal para 

suas necessidades. Porém a questão levantada é se as empresas sabem exatamente o 

que buscam. Carreira consiste na sequência de posições ocupadas e de trabalhos 

realizados durante a vida profissional de uma pessoa, considerando que o 

entendimento e a avaliação das experiências profissionais fazem de um processo 

individual. Por outro lado, na perspectiva da organização, engloba políticas, 

procedimentos e decisões ligadas à carreira na empresa (VELOSO, DUTRA e 

NAKATA, 2008). 

A FIESC – Sistema Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina tem 

como foco de atuação o estabelecimento de um ambiente favorável aos negócios, 

tecnologia e inovação, além da qualidade de vida e educação para seus trabalhadores. 

Nesse sentido, a FIESC entende como importante a conjugação de esforços para a 

construção do Programa de Desenvolvimento Industrial Catarinense – PDIC, que 

demarca o começo do processo de materialização de uma visão de futuro desejada até 

2022, a fim de situar Santa Catarina em posição competitiva de destaque nos cenários, 

nacional e internacional (FIESC, 2013). 

O PDIC 2022/FIESC pretende alcançar como objetivo identificando os setores 

indutores de desenvolvimento, além de identificar as visões de futuro de cada setor. 

Além de traçar o caminho mais provável para atingi-la. E por fim, promover a articulação 
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de todas as partes interessadas. É um programa de múltiplas iniciativas, estando 

conectados com a intenção de potencializar o desenvolvimento da indústria estadual, 

numa articulação entre empresas, governo, terceiro setor e instituições de ensino. Esta 

articulação é necessária para que as oportunidades sejam absorvidas pelo setor 

industrial e para que os esforços conjuntos permitam reposicionar ainda mais o estado 

de Santa Catarina em âmbito Nacional e Internacional (FIESC, 2013). 

Desta forma, ponderando a fala dos autores até então citados, propõe-se neste 

estudo a análise do perfil de carreira desejado pelas indústrias da região de 

Caçador/SC relacionando-os com os resultados do Programa de Desenvolvimento 

Industrial Catarinense – PDIC 2022/FIESC levando em consideração a diversidade de 

gerações existentes. Considerando a contextualização apresentada acima: Qual a 

relação entre o perfil de carreira desejado pelas indústrias pesquisadas na cidade de 

Caçador/SC considerando a diversidade de gerações dos colaboradores e os 

resultados do Programa de Desenvolvimento Industrial Catarinense – PDIC 

2022/FIESC?  

 

1.2 Objetivos 
 

 Os objetivos de estudo representam o produto final almejado e que se pretende 

alcançar, sendo fundamental para a resolução de um problema de pesquisa definido 

(Cooper e Schindler, 2003). Sendo assim, segue o objetivo geral que será desdobrado 

nos objetivos específicos.  

 

1.2.1 Objetivo Geral  

 

 Analisar o perfil de carreira desejado pelas indústrias da região de Caçador/SC 

relacionando-os com os resultados do Programa de Desenvolvimento Industrial 

Catarinense – PDIC 2022/FIESC levando em consideração a diversidade de gerações. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos  
 

• Descrever as interpretações teóricas sobre carreira e tipos de gerações; 
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• Relatar a política industrial do Programa de Desenvolvimento Industrial 

Catarinense – PDIC 2022/FIESC para a mesorregião do Oeste, município de 

Caçador/SC; 

• Examinar as gerações existentes e o perfil de carreira desejado pelas indústrias 

no município de Caçador/SC. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA  

 

As justificativas para a realização do presente estudo estão argumentadas 

quanto a questões práticas, já que na literatura encontra-se diversidade de pesquisas 

em face de conteúdos como gerações e perfil de carreira, assim como o Programa de 

Desenvolvimento Industrial Catarinense – PDIC 2022/FIESC que é amplamente 

divulgado e estudado. 

Entretanto, percebe-se que as duas frentes de pesquisa existem isoladamente, 

quer de um lado autores que estudam as gerações e perfis de carreira sob óticas 

diversas; e de outro o estudo realizado pela FIESC quanto a aplicação do Programa de 

Desenvolvimento Industrial Catarinense – PDIC 2022/FIESC. Este busca ser um indutor 

de uma dinâmica de prosperidade industrial de longo prazo em Santa Catarina e um 

posicionador da indústria catarinense como protagonista do desenvolvimento do 

estado.  

A lacuna encontrada está exatamente na junção de ambos os estudos. Se até 

então se encontram estudos singulares, sejam somente de gerações e perfil de 

carreira, como do PDIC 2022/FIESC; propõe-se um estudo inovador que cruze e 

transpasse a barreira do singular passando a um estudo mais amplo, inovando pela 

pluralidade de informações que poderão se transformar em conhecimento científico, 

comprovado através da pesquisa que se pretende aplicar em um grupo de indústrias no 

município de Caçador/SC. Este estudo visa traçar uma linha paralela entre as diversas 

gerações existentes suas características, pensamentos, práticas, experiências e 

vivências; ao perfil de carreira esperado pelas organizações. 

Destaca-se a importância desse estudo científico, que pode possibilitar um 

conhecimento diferenciado aos gestores de Recursos Humanos das empresas que 
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serão pesquisadas, que pode servir de base de pesquisa das gerações de profissionais 

que buscam refinar o seu perfil de carreira, assim como para as indústrias que aplicam 

o Programa de Desenvolvimento Industrial Catarinense – PDIC 2022/FIESC.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

Esta seção do constructo é constituída pela discussão, discernimento e 

construção da teoria que vem sendo praticada por pesquisadores e estudiosos dos 

temas explorados no desenvolvimento desta pesquisa. No mesmo subcapítulo se 

encontra o aparato teórico sobre carreira, a gestão organizacional da carreira, novas 

carreiras e perfis de carreiras. Em relação ao assunto gerações serão asseveradas as 

indagações sobre o próprio tema gerações, o conceito de Coortes, as coortes no 

mundo e no Brasil, as coortes e as gerações, gerações: BABY BOOMERS, X, Y, Z e os 

desafios do gerenciamento das gerações. E, finalmente será exposta a 

contextualização do Programa de Desenvolvimento Industrial Catarinense – PDIC 

2022/FIESC levando em consideração a diversidade de gerações supracitadas no 

referencial teórico. No que se refere a gerações, foi feita uma abordagem, em primeiro 

momento, a questão dos coortes. Foi explorada sua teoria, enfatizado o papel da 

memória coletiva e, por fim, trabalhos que relacionam coortes e marketing. 

 

2.1 CONCEITUANDO CARREIRA 

 

Oriunda do latim a palavra carreira, “via carraria”, faz referência à caminho ou 

estrada. Do inglês Career é sinônimo de Path, que se traduz caminho, trajetória. No 

Dicionário Aurélio sugere profissão, modo de vida. Mas o conceito de carreira também 

se refere a posições alcançadas pelo indivíduo dentro de uma hierarquia 

organizacional.  

Segundo Martins (2001), foi somente a partir do século XIX, que a palavra 

carreira passou a se referir à trajetória de um indivíduo na sua vida profissional. Como 

trajetória entende-se ocupações que uma pessoa pode ter em sua vida profissional, 

sendo que a ocupação representa as atividades que uma pessoa desenvolve e se 
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empenha ao longo da vida, tendo valor de mercado para que sejam feitas (SUPER; 

BOHN JR.,1972). Martins (2001) descreve que o princípio de carreira se restringia a 

propriedade estrutural das ocupações ou das organizações. O profissional sabia de 

previamente o que esperar de seu percurso, ao adentrar em uma dessas carreiras 

preexistentes.  

Hall (2002) expressa que a sequência de atividades e experiências exercidas 

pelo indivíduo relacionadas ao trabalho, associadas a comportamentos e atitudes, pode 

ser entendido como carreira. Da mesma forma, os autores Arthur e Lawrence (apud 

ARTHUR; KHAPOVA; WILDEROM, 2005) retratam que ao longo do tempo da vida 

profissional, o indivíduo vivencia sequência indefinida de experiências relacionadas ao 

trabalho, o que define como carreira, conforme foi evidenciado por Hall (2002). 

 O conceito de carreira citado na obra de Maurer (2013, p.39) atribuído a Hall 

(2002) possui quatro significados distintos: 

 

I. Carreira como avanço: é o conceito que flui livremente pela sociedade, 
normalmente entendido através de uma noção de mobilidade vertical, subindo 
de cargo numa organização. 
II. Carreira como profissão: nesse conceito, também bastante difundido 
popularmente, considera-se somente determinados trabalhos como fruto de 
uma carreira, em geral profissões que elegem algum status ao indivíduo, como 
advogados, médicos, executivos. 
III. Carreira como sequência de trabalhos realizados: nesse conceito, muito 
aceito dentro da comunidade que estuda o comportamento social, todo e 
qualquer trabalho realizado pelo indivíduo constitui a sua carreira. 
IV. Carreira como sequência de experiências relativas a uma função: nessa 
definição, também bastante influente para quem estuda o comportamento 
social, a carreira representa a forma como a pessoa experimenta a sequência 
de trabalhos e atividades que constituem sua história profissional. 

 

Segundo o pesquisador Arthur (1994) existia até meados da década de 70, o que 

se chamava de Estado Industrial. Este, por sua vez, era constituído por grandes 

organizações – onde, os vínculos de trabalho eram pautados pela correlação visceral 

entre a organização, que concediam estabilidade profissional ao indivíduo, criando de 

certa forma a carreira organizacional. Ou seja, para os profissionais desta época de 

acordo com Arthur (1994) a carreira profissional estava atrelada a estabilidade 

empregatícia, iniciava-se jovem na empresa e almejava-se sair apenas ao se 

aposentar. Mas Dutra (1996) alerta para a existência de dois modelos de carreira: o 
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modelo tradicional e o moderno. O tradicional, este que Arthur (1994) mencionara, 

vigorou até os anos 70, foi marcado pela progressão linear e vertical e ainda, o 

trabalhador possuía maior estabilidade no emprego. 

Todavia, no modelo moderno, esta progressão da carreira se caracterizava de 

modo descontínuo, com maior instabilidade e mais horizontal que vertical. 

Nesta concepção de carreira dos anos 70, a admissão em uma organização já 

vinha repleta de previsibilidade – “onde se está e para onde se vais, ou até onde se 

pode chegar”. Para que se pudesse garantir uma padronização às tarefas eram de 

certa forma, engessadas e definidas. As pessoas apenas respondiam aos estímulos 

que a organização as impunha e eram formatadas para atender as necessidades desta. 

(ARTHUR, 1994; ARTHUR; ROUSSEAU, 1996; THIRY-CHERQUES, 2006).  

Existia então, uma dependência maior da organização que do próprio 

profissional, ou melhor, uma ascensão vertical e programada e uma linearidade no 

conceito. No entanto, Dutra (1996 p. 17) expõe que os autores London e Stumph (1982) 

não tratam a carreira como uma sequência linear de experiências e trabalhos, e 

descrevem que na realidade, seria o sincrônico de tarefas desenvolvidas pelo indivíduo 

em meio a questões organizacionais, sociais e pessoais. 

 

Atualmente, o conceito de carreira tem sofrido mudanças em sua concepção. 
Essas advêm de vários fatores, desde as novas teorias de gestão, 
aprendizagem organizacional e liderança, até mesmo com as novas 
configurações das organizações, fusões, aquisições e políticas organizacionais. 
Tais fatores geram insegurança para os profissionais dentro das empresas 
(DUTRA et al., 2009 apud MAURER, 2013, p.39). 

 

A definição de carreira de acordo com Chanlat (1995) a partir da sociedade 

industrial capitalista liberal é instituída com base nas ideias de liberdade de êxito 

individual, de igualdade e progresso econômico social com o propósito de crescimento 

profissional. Quanto à carreira, surge a necessidade de um novo entendimento e/ou 

uma nova abordagem segundo (ARTHUR; ROSSEAU,1996). Como apontam 

Balassiano; Costa (2006), essa nova abordagem, deverá atender suas necessidades, 

percepções e desejos do indivíduo. Peres (2011, p.3) salienta que: 
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Nos tempos atuais é preciso estar muito atento às transformações e exigência 
do mercado. Um conjunto inesperado de circunstâncias, tais como: novos 
consumidores, novas configurações de mercado e novas tecnologias estão 
impactando o cotidiano das empresas. São mudanças profundas, capazes de 
desconstruir ideias e companhias que até pouco tempo eram consideradas 
solidas. Tal cenário faz com que o profissional esteja revendo constantemente 
sua atuação no mercado de trabalho, para se tornar empregável. 
 

Para tanto, os autores Balassiano; Costa, (2006); TIEPPO et al. (2011) veem 

uma necessidade de adaptação na gestão de talentos nas organizações advinda dessa 

nova composição da carreira. Sendo necessário que as organizações se adaptem e 

outorgarem um novo contrato psicológico 1 com seus profissionais. 

Ao denotar o conceito de Carreiras Proteanas2, os pesquisadores Hall e Moss 

(1998), analisam o que está sendo vivenciada no mundo organizacional, bem como, a 

mudança na forma de pensar a carreira profissional. Para o autor, emerge uma forma 

de pensar, considerada alternativa. Já não é mais unanimidade a forma tradicional e 

linear de Carreira. Schein (1993) as identifica como: carreira externa e carreira interna. 

No que se refere à carreira externa, estão os estágios concretos e exigidos por uma 

profissão e/ou organização para que se obtenha êxito profissional. Já a carreira interna 

é a autoimagem assimilada pelo indivíduo em relação à sua carreira servindo de base 

limitadora para decisões profissionais a serem tomadas. A pessoa passa a perceber a 

carreira integrada a sua vida e não apenas algo que pertence ao mundo organizacional. 

                                                        
1  ´Contrato psicológico - o termo contrato psicológico refere-se a uma crença individual 
independentemente dos termos e condições de um acordo de troca recíproco entre a pessoa focal e a 
outra parte. “A questão-chave aqui inclui a crença de que uma promessa foi feita e uma contrapartida 
oferecida em troca, ligando as partes a alguns conjuntos de obrigações recíprocas”. (ROSSEAU, 1989, 
p.123). 
2 Carreira Proteana é um conceito que representa uma nova configuração de carreira advinda das 
mudanças ocorridas no mercado de trabalho e que passaram a demandar novas formas de 
relacionamento entre empresa e empregados, bem como o planejamento do desenvolvimento dos 
profissionais. 
Em referência ao deus grego Proteu, o qual segundo a mitologia, mudava de aparência de acordo com a 
circunstância, o termo "carreira proteana" foi concebido para descrever profissionais com capacidade de 
adaptação de conhecimentos, habilidades e competências ao contexto econômico, social e tecnológico. 
É um cenário no qual a pessoa e não a organização, passa a ter controle da carreira. Nesse modelo, o 
profissional busca o sucesso psicológico em oposição ao sucesso definido por valores externos. Isso 
reflete em um profissional flexível, que valoriza a liberdade e acredita em aprendizado constante, 
buscando recompensas intrínsecas ao trabalho (HALL, 2002). 
Esse tipo de carreira é caracterizado pela autogestão da carreira e pela carreira orientada por valores, ou 
seja, o profissional prioriza os próprios valores para estabelecer prioridades e objetivos, sendo o sucesso 
definido com base em critérios próprios (HALL, 2002). 
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Com a globalização e a expansão do mercado de comunicações nos anos 90, o 

nível de exigência do mercado de trabalho também aumentou surgindo novas carreiras. 

O conceito de carreira passa a ser utilizado referindo-se à estabilidade ocupacional ou à 

mobilidade ocupacional – onde ambos sugerem a ideia de um caminho organizado e 

estruturado no tempo e espaço que alguém possa trilhar, envolvendo comportamentos 

e atitudes direcionados para o crescimento profissional (DUTRA, 2002). 

Porém, Lacombe; Chu (2006) descrevem que para o novo profissional possa 

orientar sua carreira ao sucesso deve desenvolver certas competências: 

• o know why – consiste nas motivações para o exercício do trabalho; 

• o know how – consiste no conhecimento, a técnica do trabalho, e; 

• o know whom – se refere a com quem desenvolver o trabalho e as redes 

de relacionamento (Networking). 

 

Para tanto, Lacombe; Chu (2006) atentam para a importância que o indivíduo 

deve dar as competências profissionais, porém, com certo “zelo”, pois elas podem 

ganhar ou perder relevância no mercado de trabalho.  Todavia, a entrada das novas 

gerações ao mercado de trabalho aliado as mudanças e surgimento de novos perfis 

profissionais, influenciam na escala de importância para os atributos de carreira e 

valores pessoais variando de acordo com os eventos e experimentos vivenciados por 

esses novos profissionais no decorrer de suas trajetórias. 

As peculiaridades dessas gerações de acordo com Vasconcelos et al. (2010) 

expõem o fato de que eles diferem de outras gerações ao adentrar no mercado de 

trabalho com um novo conceito de carreira e estabelecem um novo contrato 

psicológico. 

Conforme Savioli (1991 apud PERES, 2011 p.6) a carreira, tal como o homem e 

as organizações – nasce, cresce, amadurece e morre. Sermos consciente que a 

carreira é constituída por fases, e que cada fase emana emoções singulares, deve-se 

ser compreendida, para ser melhor gerida. Peres (2011) corrobora ao descrever que no 

início, a carreira demanda de mais investimento em tempo e conhecimento, e, deve-se 

zelar para que o desenvolvimento de cabeça e membros do indivíduo ocorra de forma 

harmônica. Embora em ocupações ou em ambientes profissionais, a maturidade da 
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carreira poderá ter fases estáveis. A terceira idade pode significar solo fértil para 

recomeçar uma nova trilha. A aposentadoria pode ser apenas um instrumento legal 

para se colher os frutos advindos das contribuições feitas ao longo de décadas, seja 

para a previdência oficial e/ou privada. 

Na sequência, são apresentados os conceitos sobre Gestão Organizacional da 

Carreira, elaboração e aplicação, de acordo com o as gerações estudadas. 

 

2.2 GESTÃO ORGANIZACIONAL DA CARREIRA 

 

Com o tema gestão de carreira, diversos estudos já o trabalham sobre os mais 

variados prismas e contextos diferentes. Assim como, num contexto geral sobre 

gerações e carreiras também já existe pesquisa, porém, o estudo aqui proposto tenta 

obter uma noção de como se comporta este assunto num determinado município 

buscando fazer um contraponto com as gerações que nela exercem influência e, 

compará-las ao Programa de Desenvolvimento Industrial Catarinense – PDIC 

2022/FIESC. A seguir se discorre o suporte que os autores dão teoricamente a Gestão 

de Carreira. 

Falar de gestão de carreira requer fazermos um pequeno e importante 

parênteses, em relação aos estágios de vida e expectativas quanto à carreira das 

pessoas, ou seja, Super apud Dutra (1996) descreve que são cinco estágios: infância 

(até 14 anos), adolescência (15 a 24), idade adulta (25 a 44), maturidade (45 a 64) e 

velhice (após 64 anos). 

Da perspectiva do indivíduo e reconhecimento da sociedade, sobre as fases da 

carreira Schein (2004) descreve a influência do espaço de tempo associado a cada 

uma dessas fases na variância de cada profissão ou com o indivíduo que a exerce. 

Abaixo segue o quadro de como o autor discorre as fases da carreira em relação aos 

estágios de vida do indivíduo. 
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Quadro 01 – Fases da carreira associadas aos estágios de vida da pessoa 
(continua) 

Fase 1 Crescimento, fantasia, exploração – está associada ao período da infância e pré-

adolescência, a profissão é apenas um pensamento, e a carreira pouco significa 

afora o estereótipo profissional e um objetivo geral de “sucesso”. A pessoa nesta 

fase prepara-se para iniciar o processo educacional ou de treinamento necessário 

para qualquer que seja a profissão provisoriamente escolhida. 

Fase 2 Educação, treinamento – dependendo da profissão, este processo pode ser 

complexo ou simples, levando apenas alguns meses, vinte anos ou até mais. Há 

muitas opções dentro dessa fase, à medida que as metas profissionais vão se 

tornando mais claras e se transformando. Em alguns casos (como o da medicina, 

por exemplo) as fases da carreira externa exigem cedo uma tomada de decisão, a 

fim de assegurar que todos os pré-requisitos necessários para o exercício da 

profissão sejam atendidos durante o período educacional. 

Fase 3 Ingresso no mundo profissional – é uma época de adaptação, na qual as 

pessoas tomam conhecimento da realidade do trabalho e de suas próprias reações. 

O principal aprendizado pessoal começa neste ponto com a evolução de aptidões, 

objetivos e valores e são testados em meio a turbulências na vida prática. 

Fase 4 Treinamento básico, socialização – a duração e intensidade deste período variam 

de acordo com a profissão, a organização e a complexidade do trabalho. Esta fase 

é a principal fonte de aprendizado pessoal porque a organização começa a fazer 

exigências que o indivíduo deve satisfazer. O profissional se vê diante de escolhas 

concretas sobre se deve ou não continuar com a profissão e/ou na organização, 

dependendo de como reage ao processo de socialização. 

Fase 5 Admissão como membro – é nesta fase que surge uma autoimagem mais 

significativa da pessoa como profissional ou membro da organização. Objetivos e 

valores começam a se definir por meio de reações a diferentes situações 

desafiadoras em que as escolhas devem ser feitas. Nesta fase o indivíduo começa 

a ter mais consciência de suas aptidões, pontos fortes e fracos. 

Fase 6 Estabilização no emprego, permanência como membro – Nos primeiros cinco a 

dez anos de uma carreira, a a maioria das organizações e ocupações indica se o 

indivíduo pode ou não contar com um futuro ao longo prazo ali. É uma fase variável, 

irá depender da profissão. Em algumas ocupações (tais como a de professor 

universitário) o processo de estabilidade força a organização a garantir estabilidade 

formal ou dispensar o indivíduo. Na maioria das organizações, o processo não é tão 

rigoroso, mas obedece a normas relativas a tempo de serviço ou dispensas. 

Fase 7 Crise no meio da carreira, reavaliação – è uma fase de reavaliação que pode ser 

traumática, mais muitos indivíduos a consideram normal e relativamente simples, 

frequentemente resultando numa redescoberta de objetivos 

Fonte: Schein (1996 apud PERES, 2011, p.6 – 7). 
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Quadro 01 – Fases da carreira associadas aos estágios de vida da pessoa 

(continuação) 
Fase 8 Avanço, recomeço ou estabilização – O conhecimento resultante desta 

reavaliação leva a decisões sobre a continuação ou não da carreira. Para alguns 

subir alguns degraus da carreira, para outros é a redefinição das áreas profissionais 

que desejam buscar e para outros ainda implica uma avaliação de como conciliar 

exigências profissionais com interesses familiares e pessoais. 

Fase 9 Desligamento – Fase marcada pela desaceleração das atividades torna-se menos 

envolvida, começa a pensar na aposentadoria. 

Fase 
10 

Aposentadoria – Inevitavelmente, querendo ou não, a organização ou profissão 

não terão um cargo significativo a oferecer e o indivíduo terá de se adaptar. O que 

acontece com a autoimagem profissional nesta fase varia muito de pessoa para 

pessoa. Para alguns é a possibilidade de programar uma nova carreira, para outros 

é traumática, a ponto de perder a saúde física ou mental, às vezes provocando 

morte prematura. 

Fonte: Schein (1996 apud PERES, 2011, p.6 – 7). 

 

Maurer (2013, p. 47) nos adverte que “cada fase da vida profissional da pessoa 

traz diferentes percepções para ela”. E, as percepções, valores, motivações, atitudes e 

habilidades são formadas na primeira década da vida profissional. Através das 

experiências vividas pela pessoa em sua vida profissional neste período que se forma e 

adquiri tais aspectos (percepções, valores, motivações, atitudes e habilidades) Com 

base nessas experiências as pessoas fazem análises, do que é bom e divertido ou ruim 

e tediante, bem como, permitem refletir se os resultados alcançados em todas as 

experiências vividas ou acontecimentos foram relevantes e contribuíram no 

entendimento de suas escolhas e reações, características de autoconceito ou 

autorreflexão (SCHEIN, 1996; ABRAHIM, 2008). 

As ferramentas disponíveis para orientar o processo de autoavaliação no 

planejamento de carreira são limitadas segundo Dutra (1996).  

 
Ainda não conseguem oferecer condições necessárias para que pessoas 
tenham um distanciamento crítico em relação a sua realidade. Por sua vez, 
estas ferramentas, diante da limitação, podem ser transformadas em um 
sofisticado instrumento de manipulação, dependendo do contexto em que 
estejam inseridas ou da forma como sejam utilizadas (PERES, 2011, p.8). 

 

Peres (2011) elucida que à elaboração de plano e estabelecimento de objetivos e 

metas de carreira em relação à ação, variam em decorrência do nível de independência 
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e autonomia em que o indivíduo se encontra, ao considerarmos as influências dos 

ciclos de vida exercidas sobre estes. O autor ao mencionar os ciclos de vida das 

pessoas, está se referindo ao ciclo biossocial, ciclo profissional, ciclo familiar ou de 

procriação. 

 

O autor discorre sobre o Ciclo biossocial comparando as etapas da seguinte 

forma (PERES, 2011, p.8 – 9): 

 

• Adolescência (até o início dos 30 anos) – período em que está saindo 
de casa, “independência” no mundo adulto e elaborando sua estrutura de vida e 
seu estilo; 

• Transição (entre 20 e 30 anos) – as pressões sociais levam o indivíduo 
à criar raízes -  fazendo escolhas mais definitivas quanto à trabalho e família; 

•  Crise da meia idade, (entre 31 e 40 anos) – confronto com a 
disparidade entre sonhos e a realidade vivida – surgindo conflitos que outrora 
fez parte da adolescência – primeiros sinais do declínio da capacidade física – 
mortalidade (recognição). 

• Etapa final (após os 40 anos) - É a fase do “ninho vazio” – mudanças 
grandes na estrutura familiar. Os filhos deixam a casa, e o casal redescobre um 
ao outro e as pessoas descobrem que sua vida é realmente sua 
responsabilidade – aumentam os problemas com o reconhecimento do declínio 
das habilidade e competências. 

 

No ciclo profissional Peres (2011) descreve que na etapa Crescimento, fantasia, 

exploração (até 21anos) – pessoa assume o papel de estudante (estudo, preparação e 

formação inicial das ideias) e/ou candidato (desenvolvimento de hábitos e habilidades 

necessárias ao mercado de trabalho). Dos 16 aos 25 anos estará entrando em uma 

empresa ou ocupação, passando por treinamento básico (16-25 anos) e encaminha-se 

ao início da carreira (17-30 anos) rumo ao meio da carreira (após os 25 anos). Em 

termos de processo o profissional – passa pela escolha da empresa ou ocupação – por 

exposição a ritos de entrada – negociação de expectativas individuais com as da 

empresa ou ocupação – e treinamento formal e informal.  

Neste período segundo o autor, a pessoa passa pela exposição ao processo de 

socialização da empresa ou ocupação [...]. É período típico de subordinação e 

dependências; e, decisão quanto à continuidade na empresa ou ocupação – Escolha da 

carreira profissional especializada ou gerencial, específica ou genérica. Enfim, é nesse 

período que o profissional desenvolve sua identidade com a ocupação ou organização 
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[...] desenvolve ambições de carreira visando ao longo prazo (PERES, 2011). O autor 

descreve ainda, entre os 35 e 45 anos vem a crise da carreira - O trabalho e a carreira 

ocupam grande espaço na vida da pessoa, podendo gerar conflito com outros 

interesses. Aumenta a pressão para atualização (reciclagem de 

conhecimentos/habilidades) - período de decisão da importância relativa da carreira na 

vida pessoal e atuação como orientador profissional de outras pessoas. Ou seja, nesta 

fase ocorre o aprofundamento das habilidades e dos conhecimentos, aumento de 

atribuições e responsabilidades ou redução da influência na ocupação/empresa. 

Havendo, portanto, um crescimento na estrutura hierárquica entre os 40 anos até 

a aposentadoria e consequentemente um avanço na carreira em posições gerenciais, a 

pessoa passa a ter participação em decisões e desenvolve a capacidade de integrar os 

esforços dos outros. Dos 40 até a aposentadoria, Peres (2011) sinaliza como o período 

de declínio e desengajamento. É a fase em que Reduz os níveis de 

responsabilidade/poder, o profissional desenvolve novos papéis em função do declínio 

da motivação com a carreira ou competência (Redução da importância da 

carreira/trabalho na vida pessoal). 

Na aposentadoria o indivíduo desenvolve novas formas de utilizar a sabedoria e 

experiência adquirida durante a carreira, perpassando por ajustes, em sua nova 

identidade ocupacional, no seu padrão e estilo de vida (PERES, 2011). Com relação ao 

ciclo familiar ou de procriação o quadro abaixo descreve suas etapas e características 

principais de acordo com pesquisadores 

 

Quadro 02: Ciclo familiar ou de procriação. 
(continua) 

Etapa Característica Principal 

Criança dependente • Adaptação ao ambiente familiar; 

• Aprendizado da independência e domínio 
do ambiente. 

Transição para idade adulta • Balanceamento entre a total 
independência e a dependência parcial, 
entre a segurança e a incerteza. 
 

Adulto solteiro • Administração das relações com o sexo 
oposto; 

• Decisão sobre casamento. 
 

Fonte: Schein apud Dutra, p. 36-38. 
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Quadro 02 – Ciclo familiar ou de procriação. 
(conclusão) 

Etapa Característica Principal 

Adulto casado • Aprendizado da vida a dois; 

• Montagem da residência; 

• Decisão sobre filhos; 

• Comprometimento. 
 

Pais de crianças • Ajuste emocional à educação dos filhos e 
obrigações decorrentes; 

• Reavaliação de valores e decisões acerca 
da vida pessoal. 
 

Pais de adolescentes • Ajuste às necessidades de independência 
dos jovens e sua natural rebelião; 

• Confronto com a própria adolescência no 
processo de cobrança proveniente dos 
filhos (um dos aspectos-chaves da crise da 
meia-idade dos adultos); 

• Crescimento da própria maturidade ao 
lidar com o crescimento dos filhos; 

• Preparação para a saída dos filhos de 
casa e para mudanças de estilo de vida. 

Pais de adultos • Ajuste à saída dos filhos de casa e revisão 
de papéis, estilo de vida, relação do casal; 

• Rebalanceamento de necessidades da 
família, do autodesenvolvimento e da 
carreira. 
 

Avós • Restabelecimento da relação com crianças 
e revisão da relação com os filhos; 

• Desenvolvimento do papel de orientados 
dos filhos; 

• Desenvolvimento do papel de orientador 
dos filhos; 

• Reavaliação da relação com a família 
diante da redução da atividade 
profissional. 
 

Separados, divorciados ou viúvos • As características desta situação 
dependem da etapa da vida onde ocorrem 
e de suas circunstâncias. 

Fonte: Schein apud Dutra, p. 36-38. 

 

Em consonância com os estudos de alguns autores Maurer (2013) disserta sobre 

a pesquisa de Edgar Schein que passou a analisar as relações entre vida pessoal e 

profissional de um grupo de indivíduos. O material originário desta pesquisa serviu de 
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base para constituir um histórico profissional de cada um dos indivíduos estudados e 

analisá-lo face às mudanças ao longo do tempo, tanto em grupo como individualmente. 

Tais análises identificaram padrões nas respostas dos entrevistados, 

particularmente nas suas autoanálises. Isso permitiu o agrupamento desses padrões 

em categorias. Essas foram chamadas então de Âncoras de Carreias (MAURER, 2013, 

p.43.). As Âncoras de Carreira foram baseadas nas auto percepções relativas a talentos 

e habilidades, motivações e atitudes, necessidades e valores, embasadas nas 

experiências que cada indivíduo vivenciou, criando, assim, os rumos que norteiam as 

escolhas na vida profissional (DUTRA; ALBUQUERQUE, 1996; SCHEIN, 1996 apud 

MAURER, 2013, P.43). 

Os autores ressaltam que estas âncoras identificadas por Schein, resultam das 

autoanálises coletadas dos entrevistados durante o processo de sua pesquisa. Todavia, 

estas coadunam com as necessidades, características, valores e inclinação profissional 

do sujeito. Segundo Schein (1996) a atividade profissional atual do individuo pode não 

estar alinhada com a âncora identificada. 

 

Essas âncoras dão conta das interpretações de como o profissional vê o seu 
trabalho e a sua percepção quanto à carreira, enfatizando aspectos que são de 
extrema importância e valor ao profissional, dos quais não abriria mão para 
tomar uma decisão quanto a sua vida profissional. Abrir mão de um valor ou 
ideal de carreira profissional pode fazer com o que o profissional não se sinta 
bem, seja improdutivo ou não esteja motivado com seu atual status (MAURER, 
2013, p. 47) 

 

O resumo das âncoras e as profissões que mais se alinham com cada uma delas 

estão no Quadro 03 abaixo: 

 

Quadro 03 – Resumo das âncoras de carreira 
(continua) 

Âncora de 
Carreira 

Resumo características Profissões 
sugeridas 

Aptidão 
Técnica-funcional 
(TF) 

Atividade especifica; 
Aprofundamento e especialização na tarefa; 
Remuneração estável e assegurada; 
Recompensas baseadas no trabalho técnico; 
Benefícios como cursos e vivências técnicas; 

Cientista, 
Diretor, Gerente 
ou chefe de 
setores 
específicos. 

Fonte: Adaptado de Schein (1996) e Faro (2007) apud Maurer, 2013, p. 48. 
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Quadro 03 – Resumo das âncoras de carreira 
(continua) 

Âncora de 
Carreira 

Resumo características Profissões 
Sugeridas 

Aptidão 
administrativa 
geral (AG) 

Líder nato; Respeita a hierarquia; 
Almeja estar no poder e tomar decisões; 
Remuneração alta e baseada em resultados/ metas; 
Recompensa através de status, títulos, programas 
de benefícios. 

Líder, diretor, 
chefe ou 
proprietário. 

Autonomia/ 
Independência 
(AI) 

Autônomos e independentes; 
Não adeptos a normas e regras; 
Atividades com metas e prazos estipulados; 
Remuneração por desempenho; 
Recompensas por medalhas, títulos, programas de 
benefícios e participação nos resultados. 

Consultor, 
Vendedor, 
Professor ou 
Profissional 
liberal. 

Segurança/ 
Estabilidade 
(SE) 

Atividades e desempenho previsíveis; 
Estabilidade no emprego; 
Remuneração estável com aumentos previsíveis e 
por tempo; 
Recompensas com planos de saúde e 
aposentadoria, promoções por tempo e sentir-se 
representante da empresa. 

Funcionário 
Público. 

Criatividade 
empreendedora 
(CE) 

Impulso criativo para a criação de novas 
organizações, negócios, produtos ou serviços; 
Dinheiro: é medida do sucesso; 
Reconhecimento público; 
Ser identificado como empresário; 
Imprimir sua marca pessoal; 

Consultor, 
Empresário, 
Investidor. 

Vontade de 
servir ou 
dedicação a 
uma causa 
(SD) 

Alinhamento entre seus valores fundamentais e seu 
trabalho; 
Lealdade à causa e não à organização ou grupo 
individual; 
Sentir que seus valores são compartilhados pelos 
colegas e Superiores; 
Ter influência na organização ou na política social, 
na direção de seus Valores; 
Contribuir para um mundo melhor; 
Salário não é fundamental. 

Funcionário 
Público, Médico, 
Professor, 
Profissional de 
RH, Assistente 
Social, membro 
religioso. 

Desafio puro 
(DP) 

São pessoas competidoras; 
Aumentar constantemente o grau de dificuldade dos 
desafios; 
Ser o melhor no que faz; 
Ter transposto obstáculos e vencido adversários 
difíceis; 
Salário devido as conquistas; 

Vendedor, 
atleta, militar, 
consultor. 

Fonte: Adaptado de Schein (1996) e Faro (2007) apud Maurer, 2013, p. 48. 
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Quadro 03 – Resumo das âncoras de carreira 
(conclusão) 

Âncora de 
Carreira 

Resumo características Profissões 
Sugeridas 

Estilo de vida 
(EV) 

Integração entre necessidades pessoais, família e 
da carreira; 
Estabilidade geográfica 
Ter uma carreira equilibrada com interesses 
pessoais e da família (carreira não é o centro de sua 
existência) 
Licenças e horas flexíveis e benefícios na hora certa 

 

Fonte: Adaptado de Schein (1996) e Faro (2007) apud Maurer, 2013, p. 48. 

 

Contudo, Arthur, Inkson e Pringle (1999) salientam que não só o pensamento 

sobre carreira, mas as teorias que versam sobre o assunto sofrem influência quando a 

palavra flexibilidade substituíra a palavra ditame planejamento em decorrência da 

mudança para a nova economia. 

Saxenian (1996, p. 36) corrobora em reforçar que:  

 

A necessidade de flexibilidade impõe-se às organizações para sua atuação em 
um ambiente altamente competitivo, o que leva à tendência de que elas 
próprias se tornem organizações sem fronteiras. Essas organizações atuam em 
mercados abertos de trabalho que permitem aos indivíduos e empresas 
experimentar e aprender continuamente, recombinando conhecimento local, 
qualificações e tecnologia. 

 

A noção de flexibilidade impõe-se, também, aos trabalhadores que, cada vez 

menos, serão amparados pelas fronteiras organizacionais e que necessitam planejar 

suas carreiras de forma proativa e independente (DUTRA et al, 2009, p.59). No entanto, 

tal afirmação, em resposta às mudanças organizacionais, emergem mudanças de 

comportamento de carreira, que pode findar em uma visão simplista. Logo, devem ser 

consideradas que o desenvolvimento da consciência dos profissionais sobre suas 

necessidades pessoais se realize independentes das organizações (DUTRA et al, 

2009).  

Nesse contexto, a gestão de carreiras se faz necessária tanto para os indivíduos 

quanto para as organizações. Para as organizações, se constata compromisso em 

oferecer apoio e oportunidades para uma relação de progressão recíproca de 

expectativas entre funcionários e empresa. Para os indivíduos, salienta-se o 
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comprometimento na gestão da competitividade profissional e desenvolvimento pessoal 

(DUTRA, 1996). 

Analisando esse panorama e as contextualizações acima, se percebe que as 

possibilidades de crescimento profissional que devem ser oferecidas nas organizações, 

em específico, em seus sistemas de carreiras, são de extrema importância, porém, se 

percebe ainda, que a gestão da vida profissional é uma necessidade que deve ser 

assumida pelos indivíduos – essa necessidade é ilustrada na concepção de carreiras 

inteligentes. A seguir vamos observar o que a teoria versa sobre as novas carreiras. 

 

2.3 NOVAS CARREIRAS 

 

Os autores Balassiano e Costa (2006) apontam que as transformações ocorridas 

entre individuo e organização ao longo do tempo e suas percepções sobre carreira 

culminam em desafios para a organização em prosseguir envolvendo e motivando 

indivíduos com ínfima tendência a se comprometer com as organizações nas quais 

estão inseridos e a desenvolver laços de lealdade.  

 

Para Souza; Lemos (2010, p.01):  

 

A curta duração da maioria das relações de emprego é uma característica 
marcante do mercado de trabalho brasileiro e fatores como instabilidade de 
vínculos empregatícios, aumento da competição nos ambientes de trabalho, fim 
das carreiras organizacionais, surgimento das carreiras sem fronteiras e 
proteanas, preocupação crescente com a empregabilidade parecem ser as 
responsáveis por esta mudança na atual conjuntura em que vivemos. 

  

Em decorrência das recentes mudanças no ambiente de trabalho, carreira é o 

assunto que tem sido alvo de diversos estudos e, por conseguinte, seu conceito 

também vem sofrendo mudanças, em específico nos últimos anos.  

Segundo Veloso; Dutra (2010) hoje, o molde de construção de carreira é 

intrínseco à trajetória profissional de cada pessoa e, não se correlaciona a área da 

organização ou de formação em que essa trajetória se desenvolve - ainda mais se 

considerarmos um ambiente de incertezas, obscuridades e com a complexidade das 

estruturas de negócios e organizacionais com moldes diversos de se estabelecer 
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relações de trabalho. Os autores Balassiano; Costa (2006) contribuem advertindo que a 

carreira transcende a própria existência de uma organização. 

Os pesquisadores Souza; Lemos (2010, p.01) complementam essas mudanças: 

 

O cenário econômico atual é marcado por processos de redução de postos de 
trabalho. Downsizing, terceirização, reengenharia, fusões, aquisições e 
incorporações são fatores importantes quando o assunto é a ruptura de visões 
acerca do tema “carreira”. Neste contexto, acompanhando a imprevisibilidade e 
as bruscas mudanças no mercado de trabalho, a geração que representa o 
segmento mais jovem da força de trabalho atual estabelece novos padrões e 
alicerces para a construção de sua carreira.  

 

Com esses novos padrões emergem novas possibilidades para a construção de 

carreira e rompe-se com a ideia de sucesso profissional atrelado a carreira 

organizacional.  De acordo com Dutra et al. (2009, p. 58) “a construção de uma carreira 

requer decisões e atitudes que normalmente se refletem em outras esferas da vida das 

pessoas”. O autor complementa descrevendo que adaptações sociais são necessárias 

no indivíduo e sua família para o seu desenvolvimento profissional. E, que devido a 

diversas pressões que esse indivíduo sofre neste âmbito denotam o grau de 

preocupação com os caminhos relacionados ao trabalho. 

 

Porém, nos dias de hoje, trabalhar pode não significar exatamente ter um 
emprego fixo em uma organização estruturada. No atual contexto social, 
caracterizado pelo dinamismo, vários outros arranjos de carreira se formam e 
influenciam tanto o comportamento das pessoas quanto as próprias 
organizações (DUTRA et al. 2009, p.58). 

 

Novos modelos tendem a se sobressair de acordo com Martins (2006). Para 

autor, não significa o fim da carreira tradicional, mas uma reestruturação de 

possibilidades para a concepção da mesma. Nos dias atuais, a carreira, se manifesta 

em moldes diversos e, não mais aquilo que transfigurava a carreira profissional 

visceralmente congruente à organização pela qual o indivíduo desempenhava suas 

atividades. 

Martins (2006) nos adverte que o conceito de carreira transcende a visão 

clássica, onde a organização era corresponsável pelo futuro do profissional, pois, as 

novas concepções faz do individualismo e da iniciativa do indivíduo o coeficiente agente 

pela estruturação de sua carreira. Nestas novas manifestações, surgem as carreiras 
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sem fronteiras e as carreiras proteanas juntamente com uma crescente preocupação 

com a empregabilidade o que torna o tema objeto de estudo de vários pesquisadores e 

organizações.  

Ao desafio de comprometer indivíduos em organizações que não podem 
oferecer muito mais do que ganhos atraentes no curto prazo e instabilidade 
empregatícia no longo prazo, some-se a dificuldade em lidar com os novos 
entrantes no mercado de trabalho, jovens com valores e expectativas 
profissionais semelhantes em certos aspectos às gerações anteriores, mas 
diferentes o suficiente para serem alvos de estudos que procuram entender 
suas peculiaridades (CASTEL, 1998 Apud CAVAZOTTE; LEMOS; VIANA, 2010 
p. 02). 

 

Muito embora haja mudanças nas estruturas das organizações e no 

comportamento dos profissionais, não quer dizer que se extinguiram as carreiras 

inclinadas a organizações vigorosamente estruturadas, elas ainda possuem seu espaço 

no cenário de trabalho atual (DUTRA et al., 2009). Logicamente, que se tornam cada 

vez mais raros os casos de indivíduos que conseguem e/ou planejam manter ou 

construir sua carreira em uma única organização, o que salienta a relevância da análise 

do contexto do surgimento às carreiras sem fronteiras. 

Os estudos sobre carreira segundo Bendassolli (2009) Apud Wilkoszynski; Vieira 

(2013 p. 44) “incorporaram novas perspectivas e demandas, procurando “recompor” a 

relação sujeito-trabalho frente a essas transformações” – que diante dos novos modelos 

de trabalho e trabalhadores, denominados segundo Beynon (2002) apud Silva (2007) 

de “trabalhadores hifenizados” – os part-works – (tempo parcial), tempory-workers 

(trabalhadores temporários), casual works (empregos casuais), self-employed-workers 

(trabalhadores por conta própria), home-job (trabalho em casa), boundaryless job 

(trabalho sem fronteira) e do free lancer (trabalho autônomo).  

Entretanto, de acordo com diversos autores as carreiras são estudadas e 

divididas entre carreira tradicional e carreira contemporânea e ou emergentes. Esta 

última se divide entre carreiras sem fronteiras e carreiras inteligentes, carreira proteana 

e carreira caleidoscópica – talvez não como classes, mas como modelos relacionados 

ao comportamento dos profissionais conforme sua geração e/ou suas competências – 

ou ainda, de acordo com sua ação diante de sua carreira ou inércia, deixando que 

alguém faça o gerenciamento desta. Abaixo segue os modelos de carreiras e os 

principais autores citados que estudam e teorizam sobre. 
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Quadro 04 – Modelos de carreiras X autores 

Teoria/Modelo de Carreira Principais autores citados 

Carreira Proteana Hall, Martins, Baruch 

Carreira Sem Fronteiras + 

Carreira Inteligente 

Arthur and Rousseau + 

DeFillipi and Arthur 

Carreira Caleidoscópica Mainiero and Sullivan 

Carreira Tradicional Chanlat, Sullivan, Martins 

Fonte: Wilkoszynski; Vieira (2013 p. 45). 

 

Os autores Lacombe e Chu in Balassiano (2006, p. 110) citam ainda: 

 

Embora possam divergir nas perspectivas adotadas, esses modelos têm como 
ponto de partida a mudança na gestão das organizações que (i) demanda 
mudanças no modelo anteriormente estabelecido da carreira vertical e 
hierárquica; (ii) traz grande dose de incerteza para a relação empresa-pessoa; e 
(iii) coloca ênfase na necessidade de a pessoa se apropriar do desenvolvimento 
de sua carreira.  

 

Quadro 05 – Resumo das abordagens, modelos, os principais pressupostos e 
construtos sobre a carreira. 

(continua) 

Abordagem Modelo Principais 
Pressupostos 

Principais Construtos 

Tradicional Carreira 
Tradicional 
(anos 50) 

Carreira gerida pelas 
organizações, 

estáveis, lineares, 
baixa mobilidade, 

progressão 
vertical, recompensas 

extrínsecas 

Estabilidade 
Progressão vertical 

Planejamento com foco 
em demandas 

organizacionais 
Reconhecimento de 
sucesso através de 

aspectos extrínsecos ao 
indivíduo 

Emergente 

Carreira 
Proteana 
(anos 90) 

Meta competências: 
autoconhecimento + 

adaptabilidade 

Autoconhecimento 
Adaptabilidade 

Orientação por valores 
pessoais 

Aprendizado contínuo 
Fonte: Wilkoszynski; Vieira (2013 p. 45 - 46) 
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Quadro 05 – Resumo das abordagens, modelos, os principais pressupostos e 
construtos sobre a carreira. 

(conclusão) 

Abordagem Modelo Principais 
Pressupostos 

Principais Construtos 

Emergente Carreira Sem 
Fronteiras + 

Carreira Inteligente 
(anos 90) 

Mobilidade Física e 
psicológica + três 

saberes 

Capacidade de transpor 
fronteiras 

físicas /psicológicas + 
Know-why/saber 

por_que 
Know-how/saber como 

Know-whom/saber quem 

Carreira 
Caleidoscópica 

(anos 2000) 

Três parâmetros: 
autenticidade, equilíbrio 

e 
desafio 

Autenticidade 
Equilíbrio 
Desafio 

Fonte: Wilkoszynski; Vieira (2013 p. 45 - 46) 

 

Ao realizar esta apresentação e pesquisar os conceitos de carreira e suas 

nuances a revisão literária nos permite corroborar com a percepção dos autores 

Wilkoszynski; Vieira (2013 p. 45):  

Considerando a revisão da literatura realizada, percebeu-se que os modelos e 
conceitos mais estudados e citados, tanto por pesquisadores no Brasil, quanto 
no exterior, são os modelos de carreira proteana e sem fronteiras. A eles se 
seguem, em termos de expressividade e frequência de citações, os conceitos 
de carreira caleidoscópica e carreira inteligente, além do conceito original de 
carreira tradicional. 

 

Após o levantamento teórico sobre carreira, gestão organizacional da carreira e 

novas carreiras, nos falta ainda intentarmos elucidar os conceitos de perfis de carreiras 

e suas particularidades. 

 

2.4 PERFIS DE CARREIRAS 

 

Segundo Rotta (2001) ao longo de anos, as práticas e os métodos de trabalho do 

homem vem sendo aprimorados. Nas organizações, este cenário é uma realidade 

constante e, visando sempre na melhora da relação entre o indivíduo e seu trabalho e 

as práticas organizacionais, que diversas inovações vão sendo desenvolvidas, 

consolidadas e aplicadas continuamente. A demanda do mercado também aumentou 
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de forma rápida com essas mudanças, bem como, houve um aumento das exigências 

para manutenção e contratação de novos talentos. 

Rotta (2001) descreve que os trabalhadores se defrontam com uma realidade de 

intensidade de transformações em ritmo acelerado. O período de adaptação destes 

profissionais está cada vez menor devido à velocidade em que são implantadas as 

mudanças. Isto faz com que estes indivíduos se deparem com situações inusitadas, 

que engloba um ambiente com novas atividades num contexto de profissões diversas e 

novas demandas. “Estas profissões geralmente definidas como estratégicas, passam 

agora a investir cada vez mais na capacidade de produção de inovações e soluções 

rápidas para os possíveis imprevistos e para as mais diversas situações” (ROTTA, 

2001, p. 01-02).  

Gondim (2002) ressalta a importância do ensino fundamental, o ensino técnico 

de nível médio e o ensino superior na adaptação do profissional frente a estas 

mudanças. A autora assevera que tais mudanças fazem com que as organizações 

formais se reestruturem, repercutindo de forma inevitável em um esboço de um perfil 

profissional que coadune com a nova realidade. Todavia, de substancial amparo da 

globalização, o desenvolvimento tecnológico e científico, dilata a complexidade do 

mundo e desta forma, exige-se um profissional com competência para enfrentar 

inúmeros fatores (GONDIM, 2002).  

Congruente com demais autores Gondim (2002, p. 300) elucida que este perfil 

profissional desejável está alicerçado em três grandes grupos de habilidades:  

 

i) as cognitivas, comumente obtidas no processo de educação formal (raciocínio 
lógico e abstrato, resolução de problemas, criatividade, capacidade de 
compreensão, julgamento crítico e conhecimento geral); ii) as técnicas 
especializadas (informática, língua estrangeira, operação de equipamentos e 
processos de trabalho) e iii) as comportamentais e atitudinais- cooperação, 
iniciativa, empreendedorismo (como traço psicológico e como a habilidade 
pessoal de gerar rendas alternativas que não as oferecidas pelo mercado 
formal de trabalho, Karlöf, 1999), motivação, responsabilidade, participação, 
disciplina, ética e a atitude permanente de aprender a aprender (Assis, 1994, 
Gílio 2000; Silva Filho, 1994; Whitaker, 1997). 

 

Em seu constructo Gondim (2002) pesquisou a percepção de um grupo de 

estudantes de nível superior sobre quais habilidades seriam necessárias a área de 

formação de cada indivíduo para compor o perfil profissional. Neste estudo foi 
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pesquisado três áreas: humanas, saúde e exatas. 

 

Figura 01 – Percepção acadêmica das habilidades atitudinais, cognitivas e 
técnicas. 

 
Fonte: Gondim, 2002, p. 305. 

 

A autora destaca que o estudante consegue identificar somente um perfil geral 

veiculado pelos meios de comunicação acerca do que o mercado de trabalho demanda 

e não consegue discernir como tal perfil se ajustaria às habilidades e competências 

inerentes a sua área de atuação. Não obstante, esta fragilidade na elucidação do perfil 

profissional parece contribuir para a insegurança profissional repercutindo na introdução 

no mercado de trabalho. 

Crosby (2002) ao compartilhar o relatório que fora publicado pela Divisão de 

Estatísticas do Departamento do Trabalho dos Estados Unidos – onde este assegura 

que os trabalhos do futuro serão encontrados substancialmente nos setores de 

serviços. Em particular, os que estão relacionados à saúde, comunicação e internet. Da 

mesma forma, serão especialmente férteis, as áreas relacionadas à viagens, cuidados 

com a saúde e estética. 

Contribuindo com o perfil do profissional da atualidade, “este deve possuir um 

conjunto de competências profissionais, ter a capacidade de mobilizar o conhecimento 

para se dominar situações concretas de trabalho e para transpor experiências 
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adquiridas de uma situação concreta a outra” (GARAY,1997 apud ROTTA, 2001, p. 05). 

O perfil do profissional se molda de acordo com as especificidades do mercado ao qual 

está inserido, exigindo mais flexibilidade, multidisciplinaridade, polivalência e 

versatilidade para que este esteja sempre apto a encarar barreiras que possam a vir 

interferir em seus objetivos profissionais (Di STEFANO, et al., 2012). 

BRIDGES (1994) acrescenta que o perfil profissional exigido pelo mercado é um 

perfil excessivamente idealizado e com uma gama de competências muito mais ampla, 

isso se deve as transformações no mundo do trabalho e o possível “fim dos empregos”. 

Ferreira (2007, p. 23) faz a seguinte descrição do perfil profissional: 

 

Tem que ser um indivíduo pró-ativo, dinâmico, com iniciativa e decisão, 
possuidor de capacidade empreendedora e ser criativo e ter capacidade de 
inovação, para transformar a criatividade em resultados. Além disso, tem que 
cuidar de sua aparência física, estar adequadamente trajado, sempre jovial, 
feliz e atualizado, como se isto fosse possível. E tudo isso, sem demonstrar 
cansaço, fraqueza, sem se estressar. Tem que ter, ainda, inteligência 
emocional e ser resiliente para suportar as crescentes pressões, intensificadas 
nas cobranças por resultados, sem adoecer, se irritar ou manifestar quaisquer 
sintomas de estresse [...] saber trabalhar em equipe, dominar outro idioma, ter 
habilidade de relacionamento interpessoal e de estabelecer e manter redes 
crescentes de relacionamento. 

 

De acordo com Martins (2001) apud Ferreira (2007) as competências mais 

requisitadas pelo mercado de trabalho na atualidade são: 

I. Aprendizagem continuada; 

II. Autogerenciamento da carreira. 

III. Busca de trabalho com significado; 

IV. Capacidade de trabalhar em equipes; 

V. Desenvolvimento da liderança; 

VI. Especialização; 

VII. Gerenciamento por resultados;  

VIII. Percepção da diversidade cultural e de conhecimentos; 

IX. Raciocínio criativo e resolução de problemas; 
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Ferreira (2007, p. 43) corrobora ao complementar:  

 

Já as empresas de seleção e recolocação procuram por profissionais com o 
perfil ainda mais extenso, segundo diversas matérias contidas nas revistas 
“Você S.A.”, “Exame” e “Carreira Valor Econômico”: 
a) Autocontrole emocional; b) Capacidade de adaptação; c) Capacidade de 
comunicação; d) Capacidade de gerar resultados efetivos; e) Capacidade de 
inovação; f) Capacidade de lidar com incertezas e ambiguidades (motivação); 
g) capacidade de relacionamento interpessoal; h) Capacidade de saber ouvir; i) 
Capacidade de trabalhar em equipes; j) Comprometimento com os objetivos da 
organização; k) Criatividade; l) Empreendedorismo; m) Flexibilidade e “jogo de 
cintura”; n) Iniciativa e tomada de decisão; o) Motivação e Dinamismo, e; p)  
Visão sistêmica; 

 

Theodoro (2004) questiona e recrimina essa “elaboração” de um transcurso 

único e o fato de poder acabar com a individualidade humana, as identidades e com as 

competências devido a essas exigências do mercado. “A adaptação com o sistema, 

contrasta com a noção de que o indivíduo é livre e independente” (THEODORO, 2004, 

p. 52).  Tal cobrança segundo a autora exige do profissional, não somente que o 

mesmo tenha o controle de sua própria vida, da sua carreira, suas competências, mas 

que assuma o controle social sobre o fracasso ou sucesso também, quase 

impossibilitando a liberdade individual de ser alcançada. 

“O grande paradigma é entre o real e o ilusório, o que o indivíduo realmente é e 

o que precisa ser; e é justamente sobre esse paradigma que a capacidade de se 

adaptar, paradoxalmente, ocorre” (FERREIRA, 2007, p.44). O que torna o indivíduo 

realmente único é a possibilidade dele se expressar e ir à busca de seu projeto de vida 

se adaptando e traçando o seu próprio caminho (THEODORO, 2004). 

Como questionada por Theodoro (2004) a liberdade e independência do 

indivíduo é retomada perante sua carreira quando de fato ele é o agente de suas ações 

como afirma Greenhaus (1999) que o profissional tradicional procura desenvolver as 

competências requisitadas pelo mercado, enquanto o profissional proteano desenvolve 

as habilidades que são emergentes para a consecução de suas metas. 

Contudo, como visto no conceito de carreira, gestão organizacional da carreira e 

novas carreiras, ao traçar um perfil de carreira ou profissional é de extrema importância 

cruzarmos as informações conceituais com as necessidades das organizações e o perfil 

de cada geração – caso contrário pode-se cometer o erro que a autora Theodoro (2004) 
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questiona, que é suprimir a individualidade humana, as identidades e com as 

competências de cada indivíduo.  Na sequência trataremos sobre as gerações e suas 

nuances. 

 

2.5 AS GERAÇÕES 

 

O conceito de “Gerações” aparece através de Mannhein, convivemos com 

pessoas da mesma e diferentes idades; mas para cada uma delas o tempo é diferente 

(MOTTA, 2010).  

Já Pinheiro (2010) salienta que os estudos sobre gerações estão deixando de 

considerar fatores importantes que determinam o comportamento humano: as 

experiências vivenciadas e as escolhas de vida. Oliveira (2011) defende que forma 

cada geração não é necessariamente a data de nascimento e, sim, o que ela viveu 

enquanto estava formando a sua personalidade, seu caráter e seu comportamento. 

Para falar de Gerações é importante que se faça uma análise do conceito de Coortes. 

Tal conceito é antigo e remete à época do Império Romano, quando coortes era a 

designação dos grupos de guerreiros que o império possuía. Cada um destes pelotões 

ou legiões possuía de 300 a 600 indivíduos masculinos, pertencentes a um mesmo 

grupo e expostos às mesmas experiências. Atualmente, o termo tem sido usado em 

várias áreas do conhecimento e com um sentido geral, que designa aqueles indivíduos 

que estão expostos às mesmas experiências (MAURER, 2013). 

A primeira denominação entre as gerações é a de Geração Baby Boomer ou 

Geração BB, ou seja, os nascidos entre 1940 e 1960. No período pós-guerra, 

receberam esse nome, porque, observou-se uma alta taxa de natalidade, 

principalmente nos Estados Unidos da América, advinda do retorno dos soldados da 

guerra e da necessidade de mais pessoas para que os estados pudessem se 

reconstruir (OLIVEIRA, 2010). 

A partir dessa citação podem-se fazer duas inferências. A primeira é de que a 

geração BB, que estava no auge da vida profissional no momento dessa percepção do 

autor e que foi incumbida de muita esperança de mudança no mundo organizacional, 

não somente no mercado de trabalho, mas também na sociedade, de fato atendeu as 
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referidas expectativas. A segunda seria a vontade dessa geração BB de reerguer 

países e economias, o que de fato ocorreu e foi crucial para o desenvolvimento de 

novas culturas, tecnologias e preceitos sociais (MAURER, 2013).  

De acordo com Loiola (2010), os Baby Boomers consistem nas pessoas cujos 

pais constituíram família após a Segunda Guerra Mundial e durante a década de 50. 

Eles são os filhos do pós-guerra, romperam padrões e mais otimistas, puderam pensar 

mais em valores pessoais.  

A geração BB foi educada para ser competente na vida, cordial e respeitar 

hierarquias e os outros, principalmente a família. Essa postura autoritária (cultura 

militar), adotada pelos seus pais, culminaria em rebeldia mais tarde. Essa rebeldia veio 

em forma de comportamento e de movimentos sociais, como o feminismo e o 

movimento por condições iguais de trabalho entre homens e mulheres (MAURER, 

2013). 

A segunda denominação de gerações é a geração X (os nascidos entre 1961 e 

1979) buscava uma identidade própria para sua época, o que se pode perceber em 

muitos acontecimentos históricos que marcaram as décadas de 60 e 70, principalmente 

no que tange a novos conjuntos de ideias, convicções e princípios filosóficos, sociais e 

políticos. Esses aspectos influenciaram diretamente suas características profissionais, 

como uma aversão à supervisão, a métodos antiquados e à hierarquia de empresas 

tradicionais. (MAURER, 2013) 

A geração X é formada pelos nascidos entre 1961 e 1977 (ENGELMANN, 2009). 

Receberam essa designação porque esta geração representava jovens que 

aparentemente não tinham identidade, com necessidades de enfrentar um futuro 

incerto, indefinido e hostil. Ou seja, era uma incógnita o que esta geração iria fazer ou 

causar para a sociedade. O termo geração X foi disseminado pelo autor canadense 

Douglas Coupland que lançou, em 1991, um livro intitulado Geração X: contos para 

uma cultura acelerada, no qual tentava explicar, por meio de um romance, o estilo de 

vida dos jovens do final dos anos 80.  

Algumas pessoas que fazem parte da Geração X são determinadas a terem 

famílias estáveis, economizam com regularidade boa parte de sua renda. Tendem a ver 

o lar como a expressão de individualidade e não de sucesso material. Não veem o êxito 
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da mesma forma que seus pais viam, ao contrário nutrem certa desilusão em relação 

aos seus valores. A percepção de que adultos leais à empresa perderam seus postos 

estimulou a tendência de desenvolver habilidades que melhorem a empregabilidade, já 

que não se pode mais esperar estabilidade (MÜLLER e DEWES, 2012; VELOSO, 

DUTRA e NAKATA, 2008). 

A terceira denominação de gerações são os pertencentes à Geração Y (os 

nascidos entre 1978 e 1992) são representados por indivíduos que estão cursando 

graduação ou já estão no mercado de trabalho. Não é incomum que já estejam 

começando a caminhada pela carreira profissional escolhida e que ainda, em sua 

maioria, estejam vinculados aos seus pais. Os pertencentes a esta geração teriam 

como características a inovação, o dinamismo, o desafio, a mudança, o imediatismo e a 

aversão às regras. Ideais que se transformam em valores e que fazem parte do dia a 

dia e são fundamentais para os bons resultados e para a pró-atividade desses 

(MAURER, 2013).  

Filhos dos Baby Boomers e dos pertencentes à geração X, essas pessoas 

nasceram entre 1978 e 1992 e têm o imediatismo e o forte envolvimento com as 

tecnologias (como a internet) como aspectos que mais influenciam na personalidade 

(LEVENFUS, 2002; FAGUNDES, 2011). Essa geração não enfrentou nenhum grande 

ponto de ruptura social, viveu a democracia e o desenvolvimento social e econômico.  

Para Loiola (2009), essa geração é caracterizada por indivíduos ambiciosos, 

individualistas, instáveis, preocupados com o meio ambiente e práticas sustentáveis, 

com o próximo e com os direitos humanos. Oliveira (2010) acrescenta ainda que são 

esperançosos, decididos, coletivos, agregadores e com uma formação maior que a de 

seus antecessores. São formadores de opinião e a expressam sem se preocuparem 

com autoridade e relação de poder entre as pessoas. Conseguem fazer várias coisas 

ao mesmo tempo, gostam de variedade, desafios, oportunidades e aceitam a 

diversidade, convivem muito bem com as diferenças de etnia, sexo, religião e 

nacionalidades em seus círculos de relação.  

O entendimento de Toledo, Albuquerque e Magalhães (2012), sugere que os 

pertencentes a Geração Y são caracterizados por serem da geração do computador, 

das facilidades, da globalização e ainda são denominadas de “Geração Mimada”.  
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A quarta denominação encontrada se chama Geração Z, são os nascidos a partir 

de 1993 até 2010, é representada por aqueles que estão no final da sua fase 

adolescente e escolar, alguns dos quais já estão ingressando na vida universitária e 

iniciando sua trajetória profissional. No entanto, ainda contam com a base e com o 

conforto fornecido por seus pais. (MAURER, 2013) 

A denominação teria derivado do termo “zapear”, ato de trocar constantemente o 

canal da televisão com um controle remoto, em busca de algo que seja interessante de 

ver ou ouvir, ou ainda, por hábito. “Zap”, do inglês, significa “fazer algo muito 

rapidamente”, e também “energia ou entusiasmo” (MENDES, 2012; TOLEDO, 

ALBUQUERQUE e MAGALHÃES, 2012). Ainda segundo os autores Freire Filho e 

Lemos (2008), essa geração também é conhecida por outras nomenclaturas exploradas 

pela mídia, como “Geração Digital”, “Geração Net”, “Geração On-line”, “Geração 

Conectada” e “Geração Pontocom”. Até o momento existem escassos estudos sobre 

essa geração, visto que recém estão finalizando os anos escolares e entrando na 

universidade ou diretamente no mercado de trabalho, possuindo os mais velhos 20 

anos (MAURER, 2013).  

Conforme sustenta Toledo, Albuquerque e Magalhães (2012), a Geração Z é 

formada por indivíduos constantemente conectados através de dispositivos portáteis e, 

preocupados com o meio ambiente.   

A quinta e última denominação encontrada é a da Geração Alfa, ainda sem 

características bem definidas, a não ser que nasceram em um mundo conectado em 

rede, são os nascidos a partir de 2010; e poderão ser filhos da Geração X, Y ou Z 

(TOLEDO, ALBUQUERQUE e MAGALHÃES, 2012).  

Trata-se de um assunto muito recente e que demandará muitos estudos 

científicos considerando que os componentes da Geração Alfa somente iniciarão sua 

experiência de trabalho possivelmente para daqui a 20 anos.  

A grande diferença entre esta nova geração Alfa e a Z (nascidos nos anos 90) é 

a interação com a tecnologia desde o nascimento – quem nunca viu um bebê que mal 

anda mexer com a maior naturalidade num smartphone? Eles parecem muito mais 

inteligentes do que nós.  

Essa enorme mudança, vem uma revolução da educação, tanto nas escolas 
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quanto nas atitudes dos pais. É um futuro difícil de enxergar. E o que se pode esperar 

desta Geração Alfa quando iniciarem no mercado de trabalho? Como as empresas 

estão hoje visualizando esta projeção para um futuro tão próximo? Em contraponto aos 

estudos sobre a carreira e as gerações, de acordo com o objetivo geral deste projeto 

está o PDIC 2022/FIESC – Programa de Desenvolvimento Catarinense projetado pela 

FIESC – Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina que por meio do 

Planejamento Estratégico, que tem como principal objetivo ampliar a competitividade da 

indústria catarinense, a FIESC construiu um Programa de Desenvolvimento Industrial 

com visão de curto, médio e longo prazo para os diversos setores industriais do estado. 

O Programa foi desdobrado em três grandes projetos: Setores Portadores de Futuro 

para a Indústria Catarinense, Rotas Estratégicas Setoriais e Masterplan. (FIESC, 2013). 

Com o objetivo de alinhar as estratégias das entidades a partir de uma visão 

sistêmica e com maior foco nos resultados para a indústria, em 2012 foi realizado o 

processo de alinhamento estratégico do Sistema FIESC, no qual foram definidas as 

Diretrizes Organizacionais e os Focos Estratégicos de atuação, sendo eles: Ambiente 

para Negócios, Educação, Qualidade de Vida, Tecnologia e Inovação. Alinhado a estes 

focos, identificou-se a necessidade de um programa de Desenvolvimento Industrial que 

contemple todos os setores industriais e potencialize o desenvolvimento e ao mesmo 

tempo aponte os entraves para torná-los mais competitivos, propondo um conjunto de 

ações que contribuirão para o seu crescimento (FIESC, 2013). 

 

2.6 AS COORTTES E AS GERAÇÕES 

 

O ambiente de trabalho/negócios sofre influência de diversas variáveis e a 

oscilação dessas variáveis geram mudanças que demandam compreensão, ação e 

monitoramento por todos os indivíduos atuantes no mercado. Variáveis como Feitosa 

(2009) comenta as mudanças demográficas do Brasil não se difere do restante do 

mundo. A população brasileira cresce em um ritmo menor do que o ritmo em que a 

mesma envelhece, mudando o perfil dos profissionais disponíveis no mercado de 

trabalho.  

O autor esclarece ainda com base em dados de institutos de pesquisa que essa 
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variável demográfica de se dá devido a fatores como aumento da expectativa de vida, 

mudança estrutural, cultural e educacional. Com a proliferação de informações através 

de meios de comunicação e tecnologias diversas os indivíduos “criam” condições e 

meios que os permitam de certa forma a “planejar” melhor o crescimento da família 

influenciando no mercado de trabalho. Ou seja, a mulher com mais discernimento e 

maior controle da fecundidade diminui o crescimento populacional ao mesmo tempo em 

que o avanço da medicina e as leis trabalhistas melhoram e prolongam não só a 

expectativa de vida enquanto indivíduo, mas também enquanto profissional.  

Tal variável acaba por influenciar na diversificação de faixa etária nas 

organizações, podendo gerar ou não conflitos entre gerações caso a empresa ou 

mercado não estiver conhecimento e/ou habilidade para gerir situações, 

comportamentos, culturas e opiniões divergentes. Isso é uma máxima que vários 

autores estudam e discutem, e ainda, está tão intrínseca a coexistência humana que a 

organização que possuir um setor de Recursos Humanos bem ativo e integrado com as 

demais áreas da empresa, associado a uma cultura de captar profissionais para 

funções de acordo com a sua geração como alguns autores sugerem, a possibilidade 

de aumentar a assertividade profissional e harmonização no ambiente de trabalho é 

bem maior.  

A autora Valente, (2011) coaduna ao dissertar que é de extrema importância, 

levar em consideração a influencia que o fator idade desempenha no comportamento e 

no consumo. Valente, (2011, p.30) diz ainda: 

 

Muitas estratégias de marketing têm por base a análise do consumo por faixa 
etária e a distribuição/extrapolação da população por idade. Vários produtos 
são direcionados para o mercado jovem ou, mais recentemente, para o 
crescente mercado da terceira idade. 

 

A variável econômica associada ao envelhecimento populacional de acordo com 

Wise (1989; 1990) desperta uma série de novas necessidades – dentre elas o 

financiamento, a saúde financeira de fundos de pensão e aposentadorias, a adaptação 

e construção de habitação, a saúde pública e etc. 

Feitosa (2009) suscita que devido à queda de natalidade, a tendência de 

evolução no volume de gastos no futuro nas faixas etárias mais avançadas ocorra de 
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maneira mais significativa. Tal evolução segundo o autor é visível nos EUA e esta 

questão fora estudada por Wolfe; Snyder (2003). Dados da pesquisa de Wolfe; Snyder 

(2003) relatam que entre 2002 e 2010 o volume esperado de gastos por faixa etária nos 

Estados Unidos deva ampliar consideravelmente nas faixas superiores – e, que só em 

2002 o grupo de idade acima dos 40 anos já consumira 45% a mais do que os grupos 

que se encontram abaixo dos 40 anos. Em 2010 estima-se que esse número seja 60% 

superior (WOLFE; SNYDER, 2003, p. 23). 

A Figura 02 abaixo retrata essa avaliação, que o grupo etário entre 55 e 64 anos 

no período de entre 2002 e 2010 é o que pode apresentar o maior crescimento. Em 

contrapartida, o grupo etário entre 35 e 44 anos de idade crescerá menos, e o grupo 

etário entre 25 e 34 anos haverá um recuo no crescimento deste volume de gastos. 

 

Figura 02 – Variação prevista no volume de gastos nos EUA por faixa etária 

 
Fonte: Wolfe; Snyder (2003, p.23) 

 

Cunha (2008) destaca ainda, uma atual pesquisa realizada pela empresa Nielsen 

no Brasil. Tal pesquisa demonstra que no país a variação prevista no volume de gastos 

por faixa etária chegue aos mesmos patamares que nos EUA. Segundo o autor entre os 

meses de janeiro e junho de 2008 o crescimento médio do consumo da população fora 

de 4,8% contra os 17,9% de crescimento no grupo de acima de 50 anos. 

Não obstante pode se relacionar os gastos de qualquer natureza com a idade e a 

renda disponível de cada indivíduo. Feitosa (2009, p. 16) complementa ao descrever 

que “o avanço não é linear, pois durante a vida uma pessoa tende a assumir 

compromissos, tais como filhos, compra de imóvel e outros bens de capital, os quais 

tendem a diminuir com o passar do tempo”. 

O autor assevera ainda, que a envergadura de cada coorte em quantidade de 

indivíduos cai com o passar do tempo. Para tanto, a seguir será discorrido o conceito da 

teoria de coortes, que emerge como resposta e aufere em relevância para melhor 

entendimento e embasamento teórico que se faz necessário para basilar a 
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contextualização desta pesquisa. 

 

2.6.1 O CONCEITO DE COORTES 

 

Datado do período do Império Romano, o termo coorte de onde é originário, 

remete a legiões, ou grupos de soldados, que assim eram definidos de acordo com 

suas idades (VALENTE, 2011).  

De acordo com RYDER (1965) pode-se definir um coorte como indivíduos 

agregados e/ou população que vivenciaram dentro do mesmo período de tempo um 

mesmo evento. Autores como Meredith; Schewe (2002); Noble; Schewe (2003); 

Blackwell; Minard; Engel (2005); Ikeda; Campomar; Pereira (2008) coadunam com a 

ideia de Rider (1965) ao definirem Coorte como sendo subgrupos de uma população de 

mesma cultura que no período de transição para vida adulta vivenciaram os mesmos 

eventos. 

A autora Valente (20011, p. 30) cita ainda: 

 

As constantes mudanças às quais a sociedade está exposta fazem com que 
cada coorte experimente uma série de eventos históricos e ambientes únicos. 
Portanto, deve-se esperar que coortes sucessivos diferenciem-se por ter sido 
cada um socializado e envelhecido em sociedades diferentes, experimentando 
eventos únicos. 
A idade exerce função crucial no comportamento e no consumo, já que 
indivíduos de idades semelhantes tendem a ter comportamentos semelhantes 
em função do seu desenvolvimento biológico, psicológico e social. Muitas 
estratégias de marketing têm por base a análise do consumo por faixa etária e a 
distribuição/extrapolação da população por idade. Vários produtos são 
direcionados para o mercado jovem ou, mais recentemente, para o crescente 
mercado da terceira idade. No entanto, essa premissa ignora outro processo 
que influencia o comportamento de diferentes idades em um determinado 
momento – a sucessão de coortes. 

 

Feitosa (2009) afirma haver uma inconsistência quanto à definição do que seria 

geração e coortes. O autor descreve ainda que apesar de necessariamente não 

possuírem o mesmo significado, vários pesquisadores utilizam essas palavras. 

“Quanto ao significado semântico, a palavra coorte é oriunda da palavra cohorte, 

de origem latina, cujo significado remete a uma unidade do exército romano” (FEITOSA, 

2009, P. 50. Já os dicionários Aurélio; Michaelis (2008) descrevem Coortes como tropa 
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armada ou multidão. Em alguns casos, podem ser traduzidos como agrupamento 

(KOTLER; KELLER, 2006 apud FEITOSA, 2009, p. 50). 

Por outro lado, a palavra geração de acordo com os dicionários Aurélio; 

Michaelis (2008) e, tem como origem a palavra latina geratione, e corresponde a 

duração de vida média humana, conjunto de pessoas coetâneas e descendência. 

Cretella-Sobrinho e Strenger (1952 apud FEITOSA, 2009, p.50) enfatizam a 

diferença entre grupo de idade e geração: “grupo de idade seria a divisão de 

agrupamentos em função de idade sem necessariamente apresentar características 

comuns, enquanto geração seria a unidade sociológica contextualizada por vivências 

comuns”. 

Em suma, a sociedade está exposta à constantes mudanças, às quais são 

inexoráveis e fazem com que cada coorte vivencie uma série de acontecimentos 

históricos e ambientes únicos (VALENTE, 2011). “Entretanto, deve-se esperar que 

coortes sucessivos diferenciem-se por ter sido cada um socializado e envelhecido em 

sociedades diferentes, experimentando eventos únicos” (VALENTE, 2011, p. 30).  

Geralmente associado à concepção de memória coletiva os Coortes geracionais 

são um conceito único.  Também se faz necessário distinguir entre o conceito popular 

de gerações que remete a indivíduos que possuem a mesma idade, aproximadamente, 

e o conceito de coorte classificado como gerações históricas (Rogler, 2002).  

Gerações históricas são formadas por cataclismos históricos, profundas 

restaurações religiosas, convulsões econômicas e outras mudanças repentinas que 

acontecem em determinados períodos históricos (VALENTE, 2011, p. 30). 

No quadro 06 abaixo segue uma síntese das diferenças entre gerações e 

coortes. 
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Quadro 06 – Comparação entre Gerações e Coortes 

 
Fonte: Strauss e Howe (1928, 1990); Schewe e Meredith (2001); Markert (2004); Aurélio (2008) apud  
FEITOSA, 2009 p. 52) 

 
As memórias coletivas como foram mencionadas anteriormente acrescentam um 

nível de complexidade a definição de gerações enquanto grupo claramente definido. 

Tais memórias coletivas assumem um sentido geracional, essencialmente em razão de 

peculiaridades que em comum manifestam-se em princípios que são fixados na mente 

de cada pessoa. “À medida que esses valores permanecem de forma intensa na 

memória de cada indivíduo pelo resto de sua vida, eles passam a determinar a 

existência de um período na vida de cada um em que as preferências se desenvolvem” 

(VALENTE, 2011, p.30). 

Para os autores Meredith, Schewe e Karlovich (2002) em se tratando do princípio 

de coortes, esse intervalo de tempo situa-se entre o início da fase adulta e o fim da 

adolescência, no momento em que as vivências compartilhadas provocam à fixação dos 

princípios para os integrantes do coorte. 

Um momento histórico tal como uma crise econômica de grandes repercussões 

(Crise da Bolsa de N.Y em 1929) ou a bolha imobiliária (crise de 2008), ou crise política 

como um processo de impeachment (exemplo ex-presidente Fernando Collor de Mello 
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em 1992 e atualmente a ex-presidente Dilma Rousseff em 2016) estabelece um 

momento histórico e intitulado de momento delimitador de um coortes novo – quando se 

sucede uma nova variação geracional. 

 

A autora Valente, 2011, p. 31 discorre ainda: 

 

Assim, momentos definidores germinam coortes, sendo que cada coorte 
perdura até o aparecimento de um novo momento definidor. Por sua vez, os 
momentos definidores carregam em si uma coleção de características em 
virtude de sua natureza e localização histórica.  

 

Porém, RYDER (1965) afirma que este novo momento definidor conduz um novo 

acervo que se diferencia do anterior, acarretando, por conseguinte, uma constituição 

própria amoldado em um coorte, análogo conforme uma índole que o identifica entre os 

demais. 

O Gráfico 01 representa os processos de envelhecimento e sucessão de coortes, 

relacionando idade, coortes e diferenças entre faixas etárias. 

 

Gráfico 01 – Processos de envelhecimento e sucessão de coortes 

 

Fonte: Rentz (1980) apud Valente, 2011, p.32. 

 

Nesse modelo de gráfico, as colunas horizontais representam o processo de 

envelhecimento das coortes.  

 

 



50 
 

Por exemplo, a coluna inferior, correspondente ao coorte 1, é composta de 
pessoas nascidas em cerca de 1940, que permaneceram jovens até meados de 
1960 e atingiram a terceira idade em 1990. Cada coluna está dividida, 
horizontalmente, entre essas três fases de vida.  
Na dimensão vertical, está o efeito período. Eventos que ocorrem pontualmente 
têm influência em todos os três coortes, cada um em uma fase de vida 
diferente. Portanto, a linha que exemplifica esse fenômeno no gráfico situa-se 
em meados dos anos 2000 e atinge o coorte 1 já na terceira idade, o coorte 2 
na vida adulta, o coorte 3 no final da juventude e o coorte 4 na infância Por fim, 
cada uma das colunas representa um coorte diferente, ou seja, pessoas que 
nasceram em momentos parecidos, dividem os mesmos eventos em fases de 
vida semelhantes e envelhecem também em períodos simultâneos (VALENTE, 
2011, p.32). 

 

De modo geral, significa que inúmeros fatores influenciam no processo, ou seja, 

a conjuntura econômica e social e a moda de um determinado período, podem 

influenciar ao longo de toda existência de um determinado grupo de indivíduos que está 

vivenciando o início de sua vida adulta neste momento. Todavia, para os grupos que se 

encontram em uma fase de vida em que as faixas etárias são díspares, esses fatores 

sofrerão influência apenas pontual, não sendo transportados para períodos futuros. 

A seguir o presente estudo buscará elucidar, discernir e contextualizar conceitos, 

teorias e/ou percepções das coortes no Brasil e no mundo. 

 

2.6.2 AS COORTES NO MUNDO E NO BRASIL 

 

Os significados e/ou definições de cada coortes de acordo com alguns autores 

possuem uma variabilidade conforme suas especificidades, tais como: nomenclatura, 

características e tempo de duração (Feitosa, 2009). Como já fora mencionado 

anteriormente, não há um consenso e/ou conformidade entre os pesquisadores, e que 

forma pode se indicar a transição de uma geração para outra.  

Para os autores Meredith, Schewe e Karlovich (2002) tais coortes de transições 

geracionais ocorrem devido à momentos definidores, como fora mencionado 

anteriormente. Já Gronbach (2008) e Lancaster e Stillman (2002) ponderam que cada 

geração possui um tempo necessário de maturação até sua procriação, onde origina 

uma nova geração, tal período para os autores seria de 20 anos. 

Todavia, os pesquisadores Strauss e Howe (1991) propõem que cada geração 

define a natureza momentânea do estágio do ciclo de vida em que se encontra. Para 
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tanto, segundo os autores à medida que cada geração avança para um novo estágio do 

ciclo de vida, uma reviravolta se instala (turning). Essas duas visões são as mais usuais 

pelas coortes americanas. Para ilustrar como diversos autores distribuem as coortes 

geracionais americanas por meio de suas datas de nascimento o gráfico da Figura 03 

abaixo evidencia as disparidades entre as categorizações de gerações: 

 

Figura 03 – Cronograma das Gerações Segundo Diferentes Autores 

 
Fonte: Valente, 2011. 

 

Um ponto é comum entre os autores: cada geração está sujeita e eventos 

específicos e únicos, que moldarão sua personalidade e valores para sempre. Howe e 

Strauss (2000) exemplificam a relação dos eventos e as gerações com a seguinte 

perspectiva: Os membros mais velhos da geração Baby Boomers não se lembram do 

VJ Day; Os membros mais velhos da geração X não se lembram do assassinato do 

Presidente Kennedy; Os membros mais velhos da geração Millennial não se lembram 

da explosão da Challenger. 

Já o autor Edmunds (2005) propõe que os desenvolvimentos de movimentos 

geracionais clamam por uma nova abordagem ao conceito. De acordo com Edmunds 

2005, p. 564: “Enquanto gerações e mudanças geracionais têm sido compreendidas 

tradicionalmente numa perspectiva nacional, existem razões que fazem crer que as 

experiências de eventos traumáticos a nível global facilitam o desenvolvimento de 

gerações globais”. 
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Edmunds (2005) ressalta ainda, que a geração de 1960 fora o primeiro exemplo 

de uma geração global por conter de forma indireta ou diretamente orientações ou 

experiências comuns de eventos de ordem políticas traumáticas, de consumismo, 

música global e sistemas de comunicação formando uma geração um tanto quanto 

heterogênea, variando de acordo com fatores locais, regionais e nacionais. 

Lancaster e Stillman (2002), com sua ênfase na vida profissional, destacam as 

diferentes posturas adotadas pelas gerações. Enquanto os Tradicionalistas, nome único 

dado pelos autores para os grupos chamados por Howe e Strauss (2000) de GI’s e 

Silents, têm por objetivo ― “criar um legado”, os Boomers buscam uma ― “carreira 

meteórica” os Xers perseguem uma ― “carreira portátil” e os Millennials, ― “carreiras 

paralela”. Os autores apontam também o que recompensa cada geração: Para os 

Tradicionalistas: ―A satisfação de um trabalho bem feito para os Boomers: ―Dinheiro, 

títulos, reconhecimento, “a sala mais espaçosa”; para os Xers: ―Liberdade é a melhor 

recompensa; para os Millennials: ―O trabalho tem que ter um significado para mim.  

Assim como existem formas diferentes de definir os limites entre uma geração e 

outra, o que, naturalmente, gera intervalos de nascimentos diferentes, existe divisões 

entre as gerações. Por exemplo, onde Lancaster e Stillman (2002) vêem os 

Tradicionalistas (nascidos entre 1900 e 1945), Howe e Strauss (2000) posicionam os 

GI’s (nascidos entre 1901 e 1924) e os Silents (nascidos entre 1925 e 1942). Já 

Meredith, Schewe e Karlovich (2002) encaixam nesse intervalo o Depression Cohort 

(nascidos entre 1912 e 1921), o World War II Cohort (nascidos entre 1922 e 1927) e o 

Post War Cohort (nascidos entre 1928 e 1945).  

Assim, pode-se afirmar que existem duas definições: a de Strauss e Howe (1991) 

e a de Meredith e Schewe (1994). A primeira, por exemplo, define a sociedade em 

cinco gerações: a) Geração GI; b) Geração Silenciosa; c) Baby Boomers; d) 13ª 

geração e; e) Geração do milênio. Porém, a segunda definição se utiliza de seis 

coortes: a) Depressão, b) Segunda Guerra, c) Pós-guerra, d) Boomers 1, e) Boomers 2 

e, f) Geração X. 

Feitosa (2009) em seu constructo expõe um quadro comparativo entre as coortes 

de gerações de Strauss e Howe (1991) e a de Meredith et al (2002) de acordo com os 

estudos de Meredith et al., que aqui será demonstrado na Figura 04 a seguir: 



53 
 

Figura 04 – Quadro de comparação entre as Coortes de gerações de Strauss e Howe 
(1991) e a de Meredith et al (2002) 

 
Fonte: Meredith et al (2002) apud Feitosa, (2009) 

 

Por sua vez, Kotler e Keller (2006) disserta de forma atualizada, uma 

classificação alternativa conforme se observa na Figura 05: 

 

Figura 05 – Classificação das coortes Americanas de forma alternativa e atualizada 
(continua) 

 
Fonte: Kotler; Keller (2006) apud Feitosa (2009, p. 58) 
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Figura 05 – Classificação das coortes Americanas de forma alternativa e atualizada 

(conclusão) 

 
Fonte: Kotler; Keller (2006) apud Feitosa (2009, p. 58) 

 

Porém, os autores Scatulino; Troccoli; Zafaneli (2015, p. 214) ressaltam que: 

 
pesquisas empíricas a respeito desse assunto realizadas na Europa (D’AMATO; 
HERZFELDT, 2008), na Austrália (WONG et al., 2008; CENNAMO; GARDNER, 
2008), em Taiwan (HUI-CHUN; MILLER, 2003, 2005) e mesmo no Brasil 
(VELOSO; DUTRA; NAKATA, 2008; REIS et al., 2010) encontraram diferenças 
e semelhanças não só entre si como em relação a estudos norte-americanos.   

 

Muito embora seja do conceito de “coorte” concebido por Ryder (1965, p.844), 

“pessoas que nascem no interior do mesmo período de tempo e que envelhecem 

juntas”, que segundo os autores Scatulino; Troccoli; Zafaneli (2015, p. 213) “se extrai 

uma terminologia significativa que permite definir e superar, através de certa 

convenção, alguns tipos de confusões no tratamento da noção do termo geração”. 

Em suma, grandes eventos (catástrofes, crises econômicas, guerras, 

transformações políticas, etc.) delimitam o período de origem de uma nova coorte, que 

perdura até a ocorrência de um novo evento transformador. 

Entretanto, os autores Motta, Rossi e Schewe (1999) propõem coortes, 

agrupamentos de pessoas com características e histórias de vida semelhantes. E, a 

partir desta proposta, diversos autores vêm pesquisando o tema no Brasil. O Quadro 07 

abaixo Feitosa e Ikeda (2010) sintetizam os dados auferidos pela pesquisa de Motta, 

Rossi e Schewe (1999) e do IBGE (2008) sobre as coortes brasileiras do século vinte. 
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Quadro 07: Coortes brasileiras do século vinte. 

Coorte Idade em 
2009 

Período de 
nascimento 

% da 
população 
brasileira 
em 2007 

Características marcantes 

Era 
Vargas 

87-100 
anos 

entre 1909 e 1926 0% Acesso limitado à educação, escassez de 
produtos industrializados; Nacionalismo, 
conservadorismo, religiosidade, lar; 
Estado como solução, Ser é melhor do 
que ter.  
Pós 

Pós 
Guerra 

73 a 86 
anos 

entre 1927 a 1936 4% Tradição moral; 
Recuperação econômica; 
Modernização; 
Bondade, 
hospitalidade; 
Sentimentalismo; 
Valor do “ter”. 

Otimismo 60 a 72 
anos 

entre 1937 a 1949  5% “País do futuro”; 
Liberdade política 
Medo do comunismo; 
Rápida industrialização; 
Sentimentalismo; 
Não aceitação da desordem. 

Anos de 
Ferro 

44 a 59 
anos 

entre 1950 a 1965 20% Ditadura militar; 
Enfraquecimento dos valores morais e 
éticos; 
Crescimento econômico vertiginoso; 
Expansão do sistema educacional. 

Década 
Perdida 

32 a 43 
anos 

entre 1966 e 1977 14% Medo da Aids e da violência; 
Frustração com planos econômicos; 
Materialismo, individualismo, esoterismo, 
descrença. 

Seja você 
mesmo 

18 a 32 
anos 

entre 1978 e 1992   27% Preocupação com o consumismo; 
Geração digital e dos shoppings centers 

Fonte: Motta, Rossi e Schewe (1999) e IBGE (2008) apud Feitosa e Ikeda, 2010, p. 5 

 

É comumente utilizando no Brasil a segmentação com base em coortes, 

subentende-se que a organização deva focar em uma ou mais coortes para comunicar-

se e realizar negócios. Ou seja, o tema de coortes geracionais na área de 

administração é mais estudado nos setores de recursos humanos e marketing. 

Para tanto, Feitosa e Ikeda (2010) asseveram que o desafio desse processo é 

situar uma proposta de negócios que agregue valor para a uma coorte específica. E 

ainda, ao se focar nesta coorte, há um grande risco dos demais consumidores 

associarem a proposta àquela coorte e, por isso, desconsiderá-la para si. Em suma, o 

que os autores Feitosa e Ikeda (2010) alertam é que ao se dar foco em alguma coorte 
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específica, pode-se por um lado aperfeiçoar a forma de abordagem da mesma, mas 

possivelmente esta ação possa afastar-se das outras coortes. 

De acordo com Valente (2011) ou autores Meredith e Schewe (1994) 

estabeleceram seis coortes para a população americana. Já para a população brasileira 

os autores Motta, Rossi e Schewe (2002) fizeram o mesmo e constataram outros seis 

coortes. Dando sequência e em consonância ao mesmo estudo Meredith, Schewe e 

Karlovich (2002) em seu “Defining Moments”, expandiram sua pesquisa ao investigar 

um sétimo coorte, ainda em processo de formação. 

A autora Valente (2011, p. 38) faz a seguinte ponderação sobre as coortes 

americanas e brasileiras: 

 

Holbrook e Schindler (1989) exploraram o efeito coorte no desenvolvimento de 
preferências musicais. Foram selecionadas 28 músicas consideradas top hits 
entre 1932 e 1986 e avaliado seu desempenho em um grupo de 108 
respondentes com idades entre 16 e 86 anos, com média de 54,3 anos. Sua 
conclusão foi que as preferências musicais se formam no período que 
chamaram de pico de preferência, que se dá ao final da adolescência ou no 
começo da vida adulta, por volta dos 23,5 anos. Isso significa que as músicas 
ouvidas por um grupo de pessoas, nesse caso um coorte, durante essa fase de 
vida marcarão a preferência musical do indivíduo ao longo de sua existência. 
No Brasil, Kitajima e Motta (2005) replicaram o estudo de Holbrook e Schindler 
(1989) e avaliaram o efeito coorte na preferência musical dentro do contexto 
brasileiro, aplicado a músicas nacionais. Foram entrevistadas 101 mulheres e 
84 homens entre 23 e 60 anos. Foram encontrados resultados semelhantes, 
com o ―pico de preferência‖ ligeiramente inferior ao americano, em 18,6 anos. 
Isso leva a crer que esse possa não ser um fenômeno local. 

 

Uma aplicação mais recente é o trabalho de Motta; Rossi e Schewe (2008) sobre 

a influência do coorte na análise das decisões gerenciais. Com base em entrevistas, os 

autores levantaram e testaram valores associados ao processo de decisão junto aos 

quatro coortes brasileiro mais recente e concluíram que conflitos entre diferentes 

gerações de administradores podem ser oriundos de valores, de expectativas e de 

atitudes relacionadas às coortes ao qual o indivíduo pertence.  

Nesse mesmo estudo, foram também investigados valores associados às mais 

novas coortes. Os autores apontaram como mais marcantes características como: a 

cultura individualista, certa cordialidade em relação à concorrência (muitas vezes 

consideram o concorrente um possível futuro empregador), e questionamento dos 

valores da empresa, que não é mais vista como incondicional definidora de regras e 
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atitudes. 

Já os autores Feitosa; Ikeda (2010) constatam em seus estudos que a mudança 

no perfil etário da população e seus efeitos em marketing no Brasil vêm acompanhando 

a mudança demografia que ocorre mundialmente. Para os autores a população 

brasileira cresce ritmo adverso ao que crescia há 50 anos e tem reduzido 

significativamente. Para tanto, há uma previsão de mudança de perfil da população 

brasileira nos próximos anos, ampliando consideravelmente a população de indivíduos 

mais velhos. 

Complementando Feitosa; Ikeda (2010, p. 03) citam ainda: 

 

Observando dados relativos a isso, em especial a) a queda na taxa de 
crescimento da população prevista, b) a queda prevista de participação no total 
da população abaixo de 30 anos e aumento previsto na população acima de 40 
anos, c) o aumento da idade média da população e o aumento do percentual da 
população em idade produtiva, d) a queda na taxa de fecundidade média por 
mulher de 2,5, em 1996, chegando a 1,8 em 2006, abaixo do valor necessário 
para manter a população estável, e e) o aumento da expectativa de vida da 
população, que em 2003 era de 71 anos, mas espera-se que chegue a 80 anos 
até 2030, percebe-se que é exatamente este o processo em curso. Desde os 
anos 80, a expectativa de vida cresceu 10 anos (IBGE, 2008). 

 
No Brasil, diversos autores pesquisaram coortes no âmbito da região 

metropolitana do Rio de Janeiro ao longo dos anos 2000.  
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Figura 06 – Comparativo entre as gerações de Strauss e Howe(1991) e as coortes de Meredith et al. (2002)  

 
Fonte: Meredith et al (2002) apud Feitosa, 2009, p.60. 
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Figura 07 – Relação de estudos internacionais sobre coortes. 

Continua) 

Fonte: Feitosa, 2009, p. 61-66. 
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Figura 07 – Relação de estudos internacionais sobre coortes. 
(Continua)

 
Fonte: Feitosa, 2009, p. 61-66. 
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Figura 07 – Relação de estudos internacionais sobre coortes.  
(Continua) 

 
Fonte: Feitosa, 2009, p. 61-66. 
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Figura 07 – Relação de estudos internacionais sobre Coortes. 
(Continua) 

 
Fonte: Feitosa, 2009, p. 61-66. 
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Figura 07 – Relação de estudos internacionais sobre Coortes. 
(Continua) 

 
Fonte: Feitosa, 2009, p. 61-66. 
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Figura 07 – Relação de estudos internacionais sobre Coortes. 
(Conclusão) 

 
Fonte: Feitosa, 2009, p. 61-66. 

 
É importante ressaltar que Feitosa (2009) nos auxilia com a compilação de seus estudos internacionais sobre o 

tema e descritos na Figura 07. 

Já na figura 07 apresenta os resultados de pesquisas empíricas, no âmbito do programa de mestrado da Pontifícia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro. 

Valente (2011, p.84 – 85) descreve que: 

 

Quando comparados aos estudos norte americanos, as gerações brasileiras apresentam semelhanças e diferenças. 
Isso é esperado, uma vez que a série de movimentos comuns a todo o planeta, principalmente ao mundo ocidental, faz 
com que pessoas que dividem um mesmo momento tenham experiências semelhantes. No entanto, a influência de 
eventos localizados também se faz claramente presente no Brasil. Além disso, características, crenças e posturas 
específicas regionais podem mudar a percepção de acontecimentos mundiais. 
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Figura 08 – Compilação dos estudos nacionais separados por Coortes entre 1999 e 2005 

 
Fonte: FEITOSA, 2009, p. 72. 

 
A seguir vamos intentar discorrer sobre as gerações e suas especificidades dentro do contexto organizacional e as 

possíveis influências no ambiente profissional e pessoal. 

6
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2.7 GERAÇÕES: BABY BOOMERS, GERAÇÃO X, GERAÇÃO Y, GERAÇÃO Z 

 

Sawaia (2011) por meio da pesquisa IBOPE 3  apresenta comportamento e 

hábitos geracionais, como por exemplo, a maturidade como marca registrada da 

geração Z e a ansiedade da Y. Na figura 09 abaixo a autora evidencia a quantia 

populacional de cada geração no Brasil em 2011. 

 

Figura 09: Quais as gerações no Brasil 

 

Fonte: Sawaia, 2011, p.02. 

 

É importante destacar que no período em que fora realizada tal pesquisa no 

Brasil existia uma pequena diferença geracional ao juntar as gerações Baby Boomers e 

“X”, “Y e Z”. Com 59% da população brasileira em uma fase da vida mais madura em 

contraponto com uma população mais jovem, 41%, essa pequena diferença, porém 

significativa sugere que toda e qualquer organização deve ter cuidado ao se dirigir ao 

seu público alvo, bem como, planejar melhor suas ações internas e externas. E, tal 

índice indica que o país está em um momento de transição geracional tendendo para a 

maturação de sua população, mas não podendo deixar de lado as tendências que 

                                                        
3 IBOPE – Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, fundada em 1942 com sede no Rio de 
Janeiro é uma das maiores empresas de mercado da América Latina. A partir de 2014, passou a se 
chamar “IBOPE Inteligência”. 
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emergem destas novas gerações. Outro fator que demanda atenção são as classes 

sociais ao qual cada geração se enquadra e, para melhor formular suas ações 

estratégicas, tanto para retenção de talentos quanto captação de clientes e parceiros, 

as empresas necessitam estar atentas a estes fatores associando às coortes 

geracionais de cada indivíduo ou grupo de indivíduos.  

 

Figura 10: Divisão das gerações no Brasil por classe social 

 
Fonte: Sawaia, 2011, p.02. 

 

Na Figura 10 acima Sawaia (2011) evidencia que quanto mais jovem maior a 

concentração populacional na classe “C” economicamente, apesar de que, de um modo 

geral esta é a classe predominante segundo o seu estudo. 

Em sequência vamos tratar teoricamente das gerações Baby Boomers, geração 

X, geração Y e da geração Z. 

 

2.7.1. Gerações: Baby Boomers 

 

Para Oliveira (2009) e Pew Research (2010) os nascidos após a Segunda 

Guerra Mundial os Baby Boomers são a geração que possuem essa nomenclatura 

devido ao aumento considerável na fertilidade que deu início no ano de 1946, 

principalmente para os americanos, surgindo após o retorno dos soldados da guerra e 

da necessidade do aumento populacional para a reconstrução dos estados no pós-
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guerra. Essa fase ocorrera logo após que se findou o conflito até meados de 1964, com 

o advento da pílula anticoncepcional. 

Os autores Lancaster e Stillman (2002), Gronbach (2008) apud Valente (2011, p. 

57) complementam:  

Essa foi uma geração que usufruiu de grande liberdade quando criança. Seus 
pais – na maioria GI’s, inconformados com as regras, privações, restrições e 
sacrifícios a que tiveram que se submeter, optaram por educar seus filhos de 
forma que pudessem pensar por si mesmos e pudessem usufruir da liberdade 
que eles mesmos não tiveram – mesmo que isso significasse, muitas vezes, 
desafiar a própria autoridade dos pais. [...] Segundo os pais tradicionalistas 
(GI’s e Silents) fizeram o que puderam para que seus filhos pudessem ter as 
oportunidades com as quais esses apenas sonharam e encorajaram-nos a 
perseguir seus sonhos [..] argumenta que, quando olhavam para os Silents, não 
havia muitos – não havia crianças maiores no playground para imitar. Então, 
decidiram fazer as coisas do seu próprio jeito. Quando fizeram isso, os mais 
velhos não aprovaram – e a melhor maneira de funcionar frente à desaprovação 
é, segundo o autor, desafiá-la. Portanto, não respeitam autoridade e não 
respeitam as leis. Vivem de acordo com o que se pode chamar de ética 
situacional: ―No amor e na guerra vale tudo [...] é uma geração de pessoas 
que não conseguem manter a palavra.  

 

Howe e Strauss (2000) asseveram que essa geração surgiu com a finalidade de 

romper as regras impostas pelos GI’s. Corroborando com esta visão, os autores 

Seaton; Boyd (2007) descrevem a geração Baby Boomers como sendo nova em sua 

época e estavam entrando no mercado. Pata tanto acreditava-se que tal geração ao 

chegar no mercado de trabalho buscaria inserir-se com maior participação em 

atividades empreendedoras, libertando as organizações de suas políticas rígidas, 

regras, e padrões de cultura – buscando eliminá-las de suas próprias burocracias. 

A partir dessa citação podem-se fazer duas inferências de acordo com Maurer 

(2013, p. 28 – 29): 

 

A primeira é de que a geração BB, que estava no auge da vida profissional no 
momento dessa percepção do autor e que foi incumbida de muita esperança de 
mudança no mundo organizacional, não somente no mercado de trabalho, mas 
também na sociedade, de fato atendeu as referidas expectativas. A segunda 
seria a vontade dessa geração de reerguer países e economias, o que de fato 
ocorreu e foi crucial para o desenvolvimento de novas culturas, tecnologias e 
preceitos sociais. 

 

Os Boomers participaram da Guerra do Vietnam, presenciaram o assassinato do 

Presidente Kennedy e de Martin Luther King, acompanharam o escândalo de Watergate 
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e viram pela primeira vez o homem pisar na Lua (VALENTE, 2011). Segundo Maurer 

(2013) essa geração fora educada para ser cordial, respeitar principalmente a família, 

as hierarquias e os outros, bem como, serem competentes na vida. Porém, a postura 

autoritária exercida pelos seus pais, resultaria em rebeldia mais adiante, em forma de 

comportamento e de movimentos sociais, tais como, condições de igualdade de 

trabalho entre homens e mulheres por meio do movimento feminista. 

Neste mesmo período conforme constatam Conger (1998); Oliveira (2009).que 

surgiram grandes nomes no cenário musical como Elvis Presley, Bob Dylan, Beatles e 

Rolling Stones e o estilo musical Rock’n Roll. 

 

Nesta geração, então, houve uma divisão de perfis: o jovem disciplinado e o 
jovem rebelde. Os tidos como disciplinados chegavam à vida adulta 
rapidamente, trabalhavam para manter e para construir uma família com certo 
conforto financeiro, a exemplo de seus pais. Já os segundos gostavam de 
transgredir as regras de comportamento social, inspirados nos astros de 
Hollywood da época.  Era de praxe fumar, beber, praticar sexo antes do 
casamento e vestir roupas mais ousadas (MAURER, 2013, P.29). 

 

Esta geração para Valente (2011) foi quem se dedicou à luta por causas, buscou 

auto-realização cósmica, paz interior, justiça social, procurou a consciência. Em outras 

palavras, de acordo com a autora, os Boomers vieram para mudar, pois questionaram a 

autoridade e o status-quo. 

Em paralelo de acordo com SANTOS et al. (2011) apud Meurer (2013, p.29): 

 

O Brasil também passou por um período pós-guerra, mas menos profundo do 
que o norte-americano. Porém, um fato que marcou a vida desse grupo no 
Brasil foi a ditadura militar, que também influenciou a formação de perfis 
diferentes entre os jovens. Os que não se pronunciavam, ou seja, que 
trabalhavam e viviam para construir suas famílias e uma carreira tranquila, e os 
rebeldes, que eram contra o regime militar e atuavam contra a ditadura militar, 
com campanhas, protestos e movimentos civis e culturais. 

 

Focando os Estados Unidos da América, para Strauss e Howe (1992; 1998) os 

Baby Boomers passaram por grandes transformações sociais e históricas refletindo na 

pluralidade de atitudes e em seu modo de agir (rebeldes ou disciplinados). A educação 

recebida tanto pelos pais quanto pelas escolas tinha com ideal de uma vida fácil – um 

emprego aprazível e expectativa de constituir uma família próspera. O trabalho 
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representava para essa geração uma autoafirmação social, a sua identidade. Era a 

regra manter um compromisso corporativo trabalhando e respeitando as normas e/ou 

regras da empresa e atingir as metas propostas (MAURER, 2013). 

Ao mesmo tempo os Boomers são hedonistas e autoindulgentes: 

 

Deram início à ―era do indivíduo que, junto ao foco na gratificação/satisfação 
pessoal, nas novas experiências, no apreço pela juventude, no modelo de vida 
natural – comer saudavelmente, por exemplo – e também junto à ideia do 
―espírito livre, ou seja, a vida longe das responsabilidades, trouxeram consigo 
o individualismo quase inexistente nas duas gerações anteriores. Como eram 
muito numerosos, enfrentaram grande concorrência ao entrar no mercado de 
trabalho. Também viram a morte de líderes políticos e a descrença de outros, 
como no caso Watergate. Enfrentaram desemprego e recessão diante da Crise 
do Petróleo. Isso tudo os tornou menos confiantes nas instituições e mais 
proativos em suas carreiras. Na verdade, seu comprometimento com as 
instituições sofreu grande enfraquecimento, a fé em Deus e na família, 
compartilhada pelas gerações anteriores, foi perdida e os índices de divórcio e 
depressão subiram visivelmente. Muitos participaram da revolução sexual e da 

cultura da droga (VALENTE, 2011, p.58). 

 

Os autores Kanaame (1999); Oliveira (2009; 2010) asseveram que a hierarquia 

era a lei dentro de qualquer empresa e o controle para essa geração era o método de 

liderança efetiva. Eles trabalharam por um período maior, avultando a sua renda familiar 

e a sua estabilidade financeira, e deste modo, ter filhos e propiciá-los educação com 

qualidade até a sua vida adulta. 

 

Figura 11 – Resumo dos principais eventos e valores da geração Baby Boomers  

 
Fonte: Valente, 2011, p.60. 
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Complementando o resumo exposto pela Figura 11, a geração Baby Boomers 

“entrou no mercado de trabalho no período de 1965 a 1985, hoje com idade entre 47 e 

66 anos, foi influenciada pelos movimentos de direitos civis, pelos Beatles e pela guerra 

do Vietnã” (SILVA; BORGES, 2013, p. 03). Para Robbins (2005) esta geração é 

ambiciosa e veem a empresa como um degrau para sua carreira, eles são fieis à 

carreira, almejam o sucesso e rejeitam o autoritarismo. Esta geração veem os mais 

velhos com muito respeito, porém, o poder para eles é muito importante e almejam 

carreira sólida.  

Contudo, os Boomers são extremamente competitivos e possuem a necessidade 

de feedback’s que eram realizados juntamente com outros processos e formalmente 

numa avaliação de desempenho (LANCASTER E STILLMAN, 2011). A geração Baby 

Boomers desenvolveu uma obsessão pelo trabalho árduo e por ter sido designado de 

"workaholics" – se diz orgulhosa de trabalhar muitas horas por semana e por possuir 

uma fidelidade extrema e ser dedicada a uma única organização durante sua vida 

profissional. (Kyles, 2005). 

Gerbaudo (2011) apud Pena; Martins (2015, p. 9) “os indivíduos dessa geração, 

foram criados em uma época caracterizada por um incipiente desenvolvimento 

tecnológico e, por isso, muitos deles possuem dificuldades em lidar com novas 

tecnologias que se apresentam nos ambientes organizacionais”. 

 

2.7.2. Geração X 

 

Os pertencentes a essa geração são os nascidos entre 1961 e 1977 segundo 

Engelmann (2009), ou no máximo, no início da década de 80, os “X” não possuem uma 

boa reputação. Howe e Strauss (2000) assevera ser a geração com o grupo de 

indivíduos mais profano, menos cauteloso em relação a sexo e drogas, mais egoísta, 

mais fragmentado quanto aos objetivos em sociedade, apático politicamente, mais 

violento e socialmente decadente. Para Meredith, Schewe e Karlovich (2002) essa 

geração trata com cinismo assuntos relacionados ao futuro. 

Ulrich (2004) contribui com os demais autores ao relatar que esta geração 

recebera tal designação devido ao fato de esta representar jovens que aparentemente 
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não possuiam identidade, com necessidades de enfrentar um futuro incerto, indefinido e 

hostil. 

A Geração X é aquela que vai ingressar no mercado de trabalho em um 
contexto de mudança quando as relações hierárquicas da geração Veteranos 
mostraram-se muito lentas fazendo com que as organizações sentissem a 
necessidade da presença de equipes de projetos multifuncionais. Com a 
entrada da Geração X no âmbito organizacional, os relacionamentos nas 
organizações modificaram-se, tornando mais informais e com a presença de 
funcionários mais dinâmicos, bem como foi o momento em que o tradicional 
sistema hierárquico de relações, as posições de comando e de autoridade 
passaram a ser questionados (BATISTA, 2010, p. 35). 

 

Erickson (2011) descreve em seu constructo intitulado como “E agora, Geração 

“X”?”, que embora tal nomenclatura (geração “X”) tenha se consolidado entre os 

americanos, os demais países em sua grande maioria atribuem nomes específicos, 

podendo ser reflexo de uma impressão de privação de direitos ou desencanto – na 

França, Génération Bof (tanto faz), no Irã, Geração Desperdiçada (uma 

representatividade negativa dos afetados pelas consequências políticas e sociais da 

revolução de 79), na América Latina, Geração da Crise (reflexo dos recém adultos 

presentes nas crises financeiras da região). 

No contexto brasileiro, essa geração conviveu com diferentes planos econômicos 

que buscavam resolver as crises de inflação, por isto esses sujeitos caracterizam pela 

busca continua da estabilidade financeira (PENA; MARTINS, 2015, p.10). Vale destacar 

ainda, que essa geração é aquela em que seus pais foram ausentes por estarem muito 

envolvidos com o mercado de trabalho. Todavia, para a geração “X” a televisão por 

muito tempo representou a única fonte de entretenimento juntamente com o vídeo 

game, seu melhor companheiro – “compensando” de certo modo a ausência 

permanente de seus pais e o afastamento de um ambiente mais saudável, como por 

exemplo, praças e parques (BATISTA, 2010). 

Devido ao fato constatado pelo autor anterior Gerbaudo (2011) coaduna com sua 

ideia ao afirmar que tais indivíduos cresceram com as transformações tecnológicas e 

adaptaram-se, aprendendo a operar com a tecnologia na adolescência. 

Valente (2011, p.61) cita Meredith, Schewe e Karlovich que ao se referirem a 

geração “X” classificam-nos como: 
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”street smarts” e afirmam que adotam uma postura ― “whatever”, sendo mais 
tolerantes em relação à violência e ao sexo – atributos que estouraram no 
cinema. Na verdade, eram considerados difíceis de definir e, assim, tornaram-
se conhecidos como a Geração X – onde X significou genérico, sem sentido, 
diferente da maioria. O nome foi negado por muitos nesse coorte. De fato, seus 
membros não se sentiam parte de qualquer grupo coeso e muitos ainda não se 
sentem hoje. Segundo os autores, essa geração foi a que recebeu a maior 
publicidade negativa já vista. 

 

A autora Valente (2011) ressalta que esta geração não foi marcada somente pela 

disseminação da indústria do entretenimento pela Televisão e as inovações 

tecnológicas. Mas foi cercada também por eventos e acontecimentos históricos, tais 

como a queda do Muro de Berlim, a Guerra Fria, a epidemia da AIDS, fatos 

modeladores desta geração que a diferencia dos Boomers. Para satisfazer desejos 

pessoais e de consumo, devido ao comportamento consumista que a televisão lhes 

proporcionou, conduziu-os a trabalhar também para obter estabilidade financeira.  

A carreira é vista como um meio de conseguir atingir esses desejos e construir 

uma família (VALENTE, 2011). No trabalho, os “X” buscam capacitação e formação 

acadêmica para aperfeiçoar seu currículo, apesar de que muitos deles ingressaram na 

carreira sem educação formal de nível superior. Em geral, possuem característica 

empreendedora e focam seus esforços para obtenção de resultados, não aprovam 

organizações hierárquicas e muito antiquadas e/ou comandadas com mão de ferro 

(LAB-SSJ, 2010; SANTOS et al., 2011). 

Na concepção de Smola; Sutton (2002) os “X ” valorizam a independência, os 

horários flexíveis de trabalho e a qualidade de vida. E, por serem mais independentes, 

optam por trabalhar sozinhos, somente para debater um tópico específico ou projetar 

novos objetivos de trabalho e ou solucionar um problema é que veem necessidade de 

se reunirem (ZEMKE, RAINES; FILIPCZAK, 2000).   

A busca do equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal está relacionada por 
terem sido privados da companhia dos pais e, por grande parte vivenciarem o 
divórcio no ambiente familiar. Desse modo, a Geração X idealiza a presença e a 
construção de famílias mais tradicionais e não abrem mão de passar mais 
tempo em companhia dos filhos. Segundo o autor, a Geração X é aquela que 
diz que “não vivemos para trabalhar, trabalhamos para viver e escolhemos viver 
em vez de simplesmente sustentar uma casa” (COUPLAND (1991) apud  
BATISTA, 2010, p.36). 

 

Zemke (2008, p. 53) destaca que esta geração, no ambiente de trabalho, “possui 



74 
 

uma necessidade de informação e flexibilidade, aliada à aversão que sente pela 

supervisão rigorosa. É um grupo que aceita as mudanças com facilidade e são mais 

propensos a não confiarem nos outros do que seus predecessores, os boomers”. 

Ainda em relação a sua postura profissional, Lancaster e Stillman (2002) apud 

Valente (2011, p. 62): 

afirmam que essa é uma geração notadamente independente, que criou o ― 
“carrier security”, em substituição ao ― ”job security”. Em outras palavras, para 
os Xers, a carreira não depende das empresas: o indivíduo se torna o arquiteto 
de sua própria carreira, o que lhes atribui maior independência. Seu objetivo é 
se qualificar, criar um portfólio de habilidades e experiências que lhes garanta 
uma posição segura durante qualquer tempestade. Nesse caso, a mudança de 
trabalho pode ser necessária, gerando ―carreiras portáteis‖, diferentes das 
carreiras estáveis almejadas pelas gerações anteriores. Essa é uma geração, 
portanto, que prioriza segurança no presente, em detrimento de estabilidade 
futuro. Afinal, viram seus pais se dedicarem a vida toda e ficarem 
desempregados quando mais velhos. Apesar disso, podem permanecer em 
uma empresa que ofereça a combinação certa de desafio, oportunidade e 
mesmo segurança. 

 

No Brasil, entre os anos de 1961 e 1981, aconteceram muitos fatos que 

influenciaram a formação da identidade dessa geração (MAURER, 2013, P.32). No 

período mencionado o país passou por duas Coortes: Otimismo e Anos de Ferro, 

conforme já fora descrito anteriormente, sucedendo grandes mudanças. Os meios de 

comunicações (o rádio e a televisão) foram inseridos nos lares das famílias brasileiras, 

como ferramenta para o governo transmitir mensagens de otimismo e nacionalismo, no 

entanto, o golpe militar culminou em uma mão de ferro para a vida dos brasileiros.  

Os pesquisadores Ikeda; Campomar; Pereira (2008) contribui ao evidenciar que 

neste período houve violações dos direitos humanos e prisão de pessoas inocentes, 

houve forte censura e proibição de oposição política. 

 

A arte tornou-se ferramenta silenciosa de protesto ante o militarismo, gerando 
grandes nomes na música, no teatro, na literatura, na educação e na política. 
Apesar da repressão da ditadura, o país obteve um crescimento vertiginoso, 
com a industrialização e com o aumento das importações e exportações. Foram 
feitos investimentos em infraestrutura e a educação ganhou importância durante 
o período da ditadura. (MEURER, 2013, p.32).   

 

Na Figura 12 segue um resumo das características da geração “X” elaborado 

pela autora Valente (2011). 
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Figura 12 – Resumo dos principais eventos e valores da geração “X”. 

 
Fonte: Valente, 2011, p.64. 

 

Contudo, Ikeda; Campomar; Pereira, (2008); Codrington (2011) descrevem as 

relações entre os indivíduos eram ou são marcadas por suspeita e desconfiança. Outra 

distinção entre as gerações anteriores e os da geração X é que informações sobre 

salários e benefícios são divididas entre si, de forma constante e livremente o que faz 

com que exista a sensação de que informação é poder. Mas, apesar dessa postura 

independente e autoconfiante adota por esta geração, Gronbach (2008) desafia essa 

geração afirmando que mesma viverá sempre à sombra dos Boomers, produzirá 

pouquíssimos gerentes, uma vez que, os Boomers pretendem manter-se ou até mesmo 

voltar a empresa. O autor vai além, até culturalmente, muitos X, adotaram a arte, a  

moda, a música e a recreação dos Boomers.  

Outro prisma abordado por Gronbach (2008) é o aumento da imigração que 

segundo o autor, os X, por serem menos devido e haver maior oferta de trabalho – é 

uma consequência da baixa disponibilidade de profissionais no mercado interno. Em 

um segundo momento, autor acredita que essa geração não possa conseguir suportar a 

carga dos impostos quando chegar o seu momento ou com o seguro social, induzindo a 

uma situação cada vez mais penosa para a economia norte americana. 

Em suma, esta é uma geração que busca títulos e valoriza a carreira, querem 

crescimento profissional por méritos. Entretanto, existem empresas que ainda estão se 

adaptando a este modelo e já estão reflexivos em relação às novas mudanças geradas 

pela próxima geração (SILVA; BORGES, 2013, p.03). 

O tópico a seguir busca-se descrever a geração Y e suas características. 
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2.7.3. Geração Y 

 

A geração “Y” também conhecida como Millennials, Generation N, Generation 

Me e Digital Generation. Talvez por ser uma geração ainda em formação, as 

controvérsias em relação a esse grupo são incomparáveis com as divergências 

menores encontradas pelos autores quando se referem às gerações anteriores 

(VALENTE, 2011, p.36).  

 

Aqui, as desavenças variam desde a denominação atribuída à geração até a 
sua personalidade, passando, inclusive, pelo período de nascimento. Quanto 
aos mais velhos integrantes da geração, Meredith, Schewe e Karlovich (2002) 
são os que os situam no momento mais antigo – incluem nascidos desde 1977, 
enquanto há autores, como Gronbach (2008), que consideram nesse grupo os 
nascidos depois de 1985. Quanto aos mais novos, há quem considere que essa 
geração permaneceu até os nascidos em 1999 (Lancaster e Stillman, 2002), 
enquanto Gronbach (2008) supõe que nascerão até 2010 – ou mesmo 2020. 

 

Em consonância a Valente (2011); Patalano (2008) ao resgatar as diferentes 

conceituações relacionadas às datas de nascimento da geração “Y” resumiu em um 

quadro que aqui está exposto pela Figura 13 abaixo acordando também com os 

escritos de Meredith, Schewe e Karlovich (2002); Lancaster e Stillman (2002) e 

Gronbach (2008). 

 

Figura 13 - Variações de anos de nascimento que definem a Geração Y. 

 
Fonte: Patalano (2008) apud Batista (2010, p.40). 

 

De acordo com a pesquisa de Sawaia (2011) e publica pelo periódico mídia 

IBOPE A chamada Geração Y de hoje está se casando mais tarde e adiando a 
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responsabilidade de ser mãe ou pai, ou seja, passam mais tempo solteiros e sem filhos. 

E, o motivo talvez seja que os jovens adultos de uma década atrás possuíam uma vida 

com preocupações diferentes. Na figura 14 a autora Sawaia (2011) demonstra em sua 

pesquisa o fato que vem ocorrendo com a geração “Y”. 

 

Figura 14 – Brasileiros casados/vivem com companheiros X Filhos 

 

Fonte: Sawaia, 2011, p.04. 

 

Conforme a Figura 14 a população de brasileiros casados/vivem com 

companheiro e que possuem filhos entre os anos de 2001 à 2010 na faixa etária de 20 

a 29 anos, ou seja, coortes etário médio que compreende a geração “Y” sofreu uma 

redução considerável, o que endossa o que os autores supracitados anteriormente vem 

estudando. E mais, trata-se da realidade brasileira e serve como informação para 

diversas áreas das organizações para tomada de decisões.  

Levenfus (2002); Fagundes (2011) descreve que essa geração são filhos dos 

Baby Boomers e dos pertencentes à geração X, esses indivíduos nasceram entre 1978 

e 1992 e, os aspectos que é mais notório em sua personalidade é o imediatismo e a 

influência com as novas tecnologias (como a internet). Outro viés característico dessa 

geração segundo Conger (1998); Engelmann (2009); Santos et al.(2011) é que viveu a 

democracia e o desenvolvimento social e econômico e, a mesma não se confrontou 
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com nenhum grande ponto de ruptura social. 

De acordo com Oliveira (2014, p.15) “estamos assistindo a uma das maiores 

singularidades da história da humanidade. Nunca uma geração de jovens teve que 

disputar tanto por um espaço na sociedade como a atual. O autor argumenta que 

quando os indivíduos da geração “Y” estavam nascendo e se educando, ocorrera um 

avanço significativo na ciência e na economia permitindo um maior acesso a 

tratamentos para um grupo cada vez maior de indivíduos e com isso propiciando uma 

ampliação significativa da expectativa de vida. 

Oliveira (2014, p.17) salienta que: 

 

Que já está exposta a condição de competição entre gerações. Os veteranos 
atuais, com idade entre 45 e 60 anos, não estão saindo do mercado de trabalho 
como acontecia até meados dos anos 90. Atualmente, esse contingente de 
pessoas está se reciclando, ao voltar a estudar, permanecendo no mercado de 
trabalho. Já é conhecido o fato de que mais de 20% dos estudantes 
universitários do Brasil tem idade superior a 40 anos. Outra questão são os 
avanços tecnológicos, principalmente na informática, têm se concentrado nos 
aspectos de inclusão por meios de sistemas e programas cada vez mais 
automáticos, intuitivos e acessíveis para qualquer pessoa, de qualquer idade. 
Por isso, a pretensa “vantagem” que o jovem teria por conhecer mais de 
tecnologia está sumindo [...] refletindo aí na quantidade de pessoas 
aposentadas retornarem ao mercado de trabalho. 

 

Ao contrário dos antecessores, geração X, os Y segundo Oliveira (2012) 

receberam estímulos constantes por parte dos pais e foram educados com um excesso 

de segurança [...] esses jovens profissionais ao chegam às organizações e com ávidos 

pela satisfação pessoal, acabam interferindo na dinâmica dos processos, nas normas e 

nas relações entre os trabalhadores. Tulgan e Martin (2006) expõem que os indivíduos 

da geração Y “navegam” pela vida. Os autores justificam que os “Y” não pensam em 

viver para trabalhar, mas sim o contrário, estando acostumadas a se conectarem na 

rede com uma pluralidade de pessoas e, a captar os eventos em tempo real, usufruíram 

de maior facilidade de potencializar a visão sistêmica e de adotar com mais facilidade 

as diversidades. 

Acostumadas segundo Castro (2008, p. 32) a terem seus desejos prontamente 

atendidos e a terem acesso a um universo de informações ao simples toque do mouse, 

tendem a ser impacientes e imediatistas. 
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A curiosidade que as faz pesquisar e buscar incessantemente novidades 
estimula o gosto por descobrir por conta própria, em vez de serem ensinadas 
por outras pessoas. A percepção clara de múltiplos pontos de vista, acoplado à 
descoberta de que existem várias maneiras certas de fazer as mesmas coisas, 
as tornaram muito intolerantes a posturas rígidas de comando. Querem fazer 
mais e melhor, a seu modo (CHESTER, 2002, apud CASTRO, 2008, p.32)  

 

Os autores Remke; Reines; Filipczak, (2000) complementam ao discernir que as 

pessoas da geração “Y” prezam pela justiça, pela honestidade, pelo comportamento 

ético, pela competência real e pela coerência aspirando auxiliar com inovações, auferir 

recompensas e reconhecimento formal pelo bom desempenho e sentirem que fazem 

diferença, porém, abominam o autoritarismo e não acatam cargos nem currículos. Para 

tal, precisam possuir uma visão clara da atribuição de sua colaboração para o 

funcionamento do todo.  

Para Lancaster e Stillman (2011) apud Silva; Borges (2013, p. 03 – 04): 

 

Esta é a geração das redes sociais, para mantê-los motivados, comprometidos 
e concentrados, a empresa deve demonstrar interesse e uma das maneiras é 
apostar no feedback de desempenho frequente, mas este deve ser dado de 
maneira clara, sincera e objetiva, não apenas pelo chefe direto, mas sim por 
todos envolvidos. Esta geração vê seus líderes como colaboradores com poder 
de decisão, reconhecem sua sabedoria e querem aprender com eles. 

 
Para Oliveira (2011) o jovem “Y” não vê como atitude desleal com a organização 

a seu egresso frente a novas oportunidades de emprego, mas como oportunidade de 

aperfeiçoamento / qualificação. O seu pensamento segundo o autor, é estar qualificado 

para em um futuro próximo voltar para um cargo melhor. Para a empresa de certa forma 

é prejudicial, pois se perde tempo e dinheiro com o processo de novas contrações e 

capacitação devido a esta atitude desta geração. Porém, é o ambiente de trabalho 

adverso uma das principais razões para esta geração estar sempre propensa a novas 

oportunidades. Outros motivadores desta ação associa-se a falta de qualidade de vida, 

a falta de incentivo ao desenvolvimento e perspectiva de crescimento profissional. 

Lancaster; Stillman (2011) destacam que a geração “Y” não se interessa em 

saber quem é o detentor das informações necessárias para seu aperfeiçoamento 

profissional, no entanto, se preocupa em como adquiri-la, pois, apreciam em ser 

orientada por pessoas experientes e aprender com elas. A seguir no Quadro 08 a 

autora Valente (2011) discorre de forma resumida as características e os principais 
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eventos vivenciados por esta geração. 

 
Quadro 08 – Geração Y, resumo dos principais eventos e suas 
consequências/características 

 Principais Eventos Consequência/ Características 

In
fâ

n
c
ia

 e
 

a
d

o
le

s
c

ê
n

c
ia

 

Aumento das taxas de divórcio 

Aumento do índice de pais solteiros 

Preocupação com segurança 

Presenteados em excesso 

Participação nas decisões familiares 

Preocupação com auto-estima 

Arranjos familiares diversos 

Excepcionalmente cuidados e protegidos 

Materialismo 

Despreparo para o futuro 

C
a

rr
e

ir
a
 /
 t

ra
b

a
lh

o
 Crise financeira – desemprego Mais estudo que as gerações anteriores 

Entrada no mercado de trabalho adiada  

Autoconfiança, Otimismo 

Multifuncionalidade 

Trabalho em equipe 

Procuram satisfação no trabalho 

D
iv

e
rs

id
a
d

e
 Maior quantidade de imigrantes Tolerância étnica 

Tolerância sexual 

 

 

T
e
c

n
o

lo
g

ia
 /
 

in
fo

rm
á

ti
c

a
  Maior familiaridade com a tecnologia 

Conversas por mensagens 

Acesso a informações diversa 

 

O
u

tr
a

s
 

c
a
ra

c
te

rí
s

ti
c

a
s
  Piercings e tatuagens; 

Falta de confiança; 

insegurança em relação aos outros; 

Consumistas; 

Preocupados com o meio ambiente; 

Fonte: Adaptado de Valente, 2011. 

 

Oliveira (2011) apud Silva; Borges (2013, p. 04) endossam o que outros autores 

afirmam ao mencionar que antigamente, o poder estava nas mãos de quem tinha 

informação e a monopolizava, hoje forte é aquele que sabe trocar conhecimento e com 
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isto adquiri mais conhecimento, o jovem da Geração Y sabe disso, é preciso aprender 

com eles. 

Pena; Martins (2015) evidenciam também que esses profissionais são 

geralmente impacientes, impulsivos apreciam participar dos processos decisórios e, 

sobretudo anseiam por reconhecimento e evolução vertiginosa em sua carreira 

profissional, em busca de novos desafios e qualidade de vida, são possuidores de 

ideias inovadoras, buscando transformar a empresa. 

 

Esses profissionais quando ocupam cargos de liderança necessitam de uma 
legitimação de sua autoridade, principalmente quando estão gerenciando 
equipes formadas por outras gerações. usualmente, os gestores preferem 
trabalhar com a geração Y porque ela é aberta a novos modelos de trabalhos e 
se adaptam melhor as mudanças organizacionais impostas pelo ambiente. além 
disso, gestores da geração Y associam o controle a algo desnecessário e 
burocrático dentro do ambiente organizacional, sendo assim delegam maior 
autonomia para suas equipes, e incentivam que o ambiente de trabalho seja 
mais descontraído e com formas de controle mais brandas. (OLIVEIRA, 2012 
apud PENA; MARTINS, 2015, p. 15). 

 

Abaixo segue o Quadro 09 com uma relação de alguns dos trabalhos conduzidos 

no Brasil sobre a geração ”Y” que foram levantados pelo estudo da autora e 

organizados por área de interesse. 

 

Quadro 09 – Resumo dos estudos sobre a geração “Y” no Brasil até o ano de 2011 
(Continua) 

 Autor Descrição do estudo 

A
s

p
e

c
to

s
 p

ro
fi

s
s
io

n
a

is
 

Veloso, Dutra 

e Nakata (2008) 

Investigam a percepção de carreiras inteligentes para 

cada geração – Baby Boomers, X e Y. Seus resultados 

apontam para uma semelhança de visões e expectativas 

entre as gerações X e Y, em comparação aos Baby 

Boomers. Concluem que a geração Y tende a se sentir 

mais estimulada por desafios oferecidos pela empresa e 

a buscar novos conhecimentos fora da empresa.    

Portes (2009) Avalia o estilo de liderança dessa geração e conclui que é 

inovador, criativo, informal, tecnológico e impaciente.    

Fonte: Adaptado de Valente, 2011 p. 91 -93. 
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Quadro 09 – Resumo dos estudos sobre a geração “Y” no Brasil até o ano de 2011 
(Continua) 

 Autor Descrição do estudo 
A

s
p

e
c
to

s
 p

ro
fi

s
s
io

n
a

is
 

Coimbra (2001) Compara profissionais de empresas tradicionais entre 20 

e 24 anos com os que trabalham em empresas 

ponto.com e encontra resultados semelhantes a Portes, 

acrescentando a facilidade dessa geração para trabalhar 

em equipe. 

Vasconcelos et al. 

(2009) 

Concluem que a geração Y capixaba prioriza trabalhos 

que conciliem necessidades pessoais, familiares e da 

carreira, buscando também no trabalho desafio de 

diversão. 

Foja (2009) Entrevista cinco profissionais entre 26 e 30 anos e 

verifica que todos tiveram forte influência da família na 

educação. Esses profissionais também priorizam 

desafios, justiça e ambiente favorável nas suas opções 

de trabalho. 

R
e

la
ç

ã
o

 c
o

m
 a

 I
n

te
rn

e
t 

/ 
te

c
n

o
lo

g
ia

 

Krüger e Cruz 

(2007) 

Avaliam a geração Y tendo em vista o jogo ―The Sims‖. 

Os autores destacam pontos em comum entre aspectos 

do jogo – diversidade de estilos, simulacros, realidade 

virtual – às demandas dessa geração. 

Ilha e Cruz (2006) Um estudo também relacionado a jogos virtuais, os 

autores descrevem uma experiência realizada junto a 

alunos do Ensino Médio na qual professores planejaram 

algumas aulas com auxílio do jogo ― “Sim City 4”. Os 

autores observaram maior envolvimento dos alunos em 

sala de aula quando os jogos foram introduzidos. 

Ferreira (2010) Em sua dissertação sobre jogos, gênero, geração Y e 

comportamento social, afirma que essa geração usa a 

internet, principalmente, para comunicação com outras 

pessoas, atividades de lazer e aprendizado.  

Fonte: Adaptado de Valente, 2011 p. 91 -93. 

 
 
 
 



83 
 

Quadro 09 – Resumo dos estudos sobre a geração “Y” no Brasil até o ano de 2011 
(Continua) 

 Autor Descrição do estudo 
R

e
la

ç
ã

o
 c

o
m

 a
 I
n

te
rn

e
t 

/ 
te

c
n

o
lo

g
ia

 

Ferreira (2010) A autora conclui que as pessoas da geração Y atribuem 

grande importância ao relacionamento com os amigos e 

dão preferência à ação coletiva em detrimento da 

individua.l 

Barcelos (2010) Em sua dissertação de mestrado sobre uso de mídias 

eletrônicas por pessoas entre 13 e 17 anos, conclui que 

a conectividade, para eles, tem um sentido de 

relacionamento (proximidade constante e 

instantaneidade no contato com os amigos), 

entretenimento (jogos eletrônicos) e auto-expressão 

(blogs). Sua pesquisa avalia também a dependência 

desses meios pelos adolescentes, o conseqüente 

distanciamento percebido nas relações e as 

preocupações dos adolescentes com privacidade. 

Spizzirri (2008) Fala do universo virtual na vida dos adolescentes, do 

hedonismo, das relações familiares e sociais. Aponta 

para a constante conectividade dessa geração e a 

velocidade a que estão acostumados. A autora também 

levanta a questão do narcisismo e da superexposição, 

bem como a adoção dos relacionamentos virtuais 

através das redes sociais.   

Fernandes (2006) Discute os aspectos teóricos a respeito da utilização de 

celulares por adolescentes – personalização, status e 

contato com amigos.   

E
d

u
c

a
ç

ã
o

 s
o

b
 a

 

in
fl

u
ê
n

c
ia

 d
a
 

In
te

rn
e
t 

Simões e Gouveia 

(2009) 

Fazem uma sinopse de abordagens de autores diversos 

a respeito da ―geração net‖ e a influência da Web 2.0 

no ensino superior. 

Silva (2009) avalia as mudanças influenciadas pelo uso da Internet 

na sociabilização dos alunos, de acordo com a visão dos 

professores.  

Fonte: Adaptado de Valente, 2011 p. 91 -93. 
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Quadro 09 – Resumo dos estudos sobre a geração “Y” no Brasil até o ano de 2011 
(Continua) 

 Autor Descrição do estudo 
E

d
u

c
a
ç

ã
o

 s
o

b
 a

 

in
fl

u
ê
n

c
ia

 d
a
 I
n

te
rn

e
t 

Silva (2009) Os professores entrevistados destacam como pontos 
positivos: maiores habilidades comunicativas, 
descoberta de habilidades específicas, partilha do saber 
/ cooperação, ampliação da visão de mundo e maior 
permanência em casa. Os pontos negativos são práticas 
ilícitas na rede (plágio, por exemplo), exposição 
demasiada, incorporação em massa de culturas 
estrangeiras, menor interesse por conhecimentos 
científicos / realidade social, exortação de 
personalidades, interesse descompromissado na vida do 
outro, vício na rede e experiências afetivas virtuais. 

O
u

tr
o

s
 e

s
tu

d
o

s
 

Pereira, Almeida e 

Laux (2006) 

Estudo sobre imagem da marca Coca-Cola junto às 

gerações X e Y, mencionam pesquisa conduzida no 

Brasil em 2002 com pessoas entre 18 e 25 anos. Em 

relação à geração Y, essa pesquisa constatou que essas 

pessoas compartilham a preocupação com a 

competitividade no mercado de trabalho e o 

consumismo. 

Lemos (2009) Avalia diversas publicações da mídia brasileira a 

respeito da geração Y, chamada por ele de geração 

digital. Suas conclusões apontam para a ênfase no 

domínio da tecnologia (e os riscos associados à sua 

utilização), a alta velocidade / simultaneidade com 

que conduzem suas atividades do dia a dia e seu 

imediatismo. 

Castro (2008) Propõe uma análise para verificar diferenças 

psicográficas entre pessoas de 14 a 41 anos. O 

autor divide a amostra em três grupos distintos: 14-

19, 20-25 e 26-41 e, com base em extenso 

questionário, avalia diferenças entre elas. Ele 

conclui que os mais novos parecem mais criativos e 

os mais velhos, mais conservadores. 

Fonte: Adaptado de Valente, 2011 p. 91 -93. 
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Quadro 09 – Resumo dos estudos sobre a geração “Y” no Brasil até o ano de 2011 
(Conclusão) 

 Autor Descrição do estudo 
O

u
tr

o
s
 e

s
tu

d
o

s
 

Castro (2008) O autor também sugere uma idade de corte que 

distingue os respondentes em dois grupos. Essa 

idade é 25 anos. Como o próprio autor observa, 

esse ponto de corte – 25 anos – é recorrente na 

literatura, podendo não representar uma diferença 

de gerações, mas sim de fases de vida. 

Motta, Rossi e 

Valente (2009) 

Levantaram as experiências negativas relacionadas 

a essa nova geração e as dividiram em quatro 

grupos. Os autores avaliam a possibilidade de a 

nova geração entrar na vida adulta enfrentando 

restrições de consumo, que podem gerar novos 

valores para auto-realização. 

Fonte: Adaptado de Valente, 2011 p. 91 -93. 

 

O autor Tapscott (2009) destaca ainda, que por ter crescido em contato com o 

ambiente digital a Geração Y é mais esperta por possuir maior interatividade (internet) 

do que a Geração X, que praticamente se desenvolveu assistindo televisão. 

 

Figura 15 - Geração Y no mundo 

 
Fonte: Tapscott, 2009 apud Batista, 2010, p. 42. 
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Na Figura 15 Tapscott (2009) apresenta a porcentagem da população como 

representatividade da Geração “Y” no mundo, ao qual ele o intitula como uma força 

global.  

Batista (2010, p.42) pontua que: 

 

De acordo com a pesquisa Stanton Chase International publicada na Folha de 
São Paulo, 2 de junho de 2008, em matéria intitulado Geração Y: olhar para si é 
a marca dos profissionais mais jovens, foi realizado o primeiro Ibope Inteligência 
que traçou o perfil das gerações de executivos em oito países da América 
Latina, incluindo o Brasil, onde foram ouvidos 1319 profissionais, entre 
estagiários e diretores. Entre as características da Geração Y, foi apontada que 
a ideia de trabalhar até a aposentadoria no mesmo lugar é descartada pelo 
grupo e que um dos traços marcantes dos entrevistados é não ter medo de 
arriscar. Outro resultado identificado pela pesquisa é de que o Brasil tem a 
maior proporção de juniores da América Latina, levando em consideração o 
levantamento efetuado na Argentina, Chile, México, Equador, Colômbia, 
Venezuela e Peru. A pesquisa diz que uma das particularidades do Brasil é a 
força dos programas de estágio e trainee. E que entre os respondentes com 
menos de 24 anos, 20% são estagiários que, futuramente, deverão assumir 
algum cargo de responsabilidade. O Brasil e o Chile estão em extremos opostos 
na proporção dessa faixa etária, pois enquanto no Brasil esse segmento de 
jovens representa 25% do ambiente corporativo, no Chile eles são apenas 10%. 

 

Descobrir o que motiva as pessoas da Geração Y é indispensável para inspirar 

as ações de retenção de talentos nas empresas (CASTRO, 2008, p.33). A seguir, será 

dissertado sobre a Geração “Z”. 

 

2.7.4. Geração Z 

 

A Geração ”Z“ em função da disparidade de delimitação temporal da geração 

anterior, da mesma forma, para esta não existe uma conformidade de seu respectivo 

período de início e fim. Em geral, estima-se que iniciou na primeira metade da década 

de 90, ao passo que pela maioria dos estudiosos o seu término ainda é indeterminado. 

Isso de deve em decorrência de uma geração tenra, dos quais seus primeiros membros 

possuem, na atualidade, em torno de 20 anos de idade (SANTOS; LISBOA, 2014). 

Segundo Guzzo e Hoshino (2001) apud Silva; Borges (2013, p.04), a chamada 

Geração Z:  

Assim foi denominada por zapear de uma coisa para outra, olham televisão, 
ficam no telefone, no computador entre outras coisas, simultaneamente. Esta 
geração interage normalmente com vários equipamentos eletrônicos ao mesmo 
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tempo e não imaginam o planeta sem a tecnologia. Nasceram na era digital e 
se sentem a vontade, zapeando com seus apetrechos eletrônicos. Para eles 
não existem fronteiras, os “amigos virtuais” estão espalhados pelo mundo, 
através das redes sociais. A Geração Z prefere o mundo virtual ao real, estão 
sempre a traz de inovações tecnológicas, não são fieis a marcas, desejam estar 
constantemente conectados com o mundo através de seus dispositivos móveis, 
não se prendem a lugar nenhum, se conectam em qualquer lugar e a qualquer 
hora.  

 

Serrano (2010) corrobora ao descrever que para esta geração a noção de grupo 

passa a ser virtual, mudando o relacionamento social e a forma de comportamento. Os 

“Zs” possuem uma noção de responsabilidade social bem enraizada e uma forte 

preocupação com o meio ambiente e consequentemente com a sustentabilidade do 

planeta. Para Lima (2012), a Geração “Z” já nascera conectada e não vê o mundo sem 

internet, computadores, telefones celulares, chats e videogames, estima-se ser 

engendrada por crianças e adolescentes de 2 a 14 anos de idade, ao qual a interação 

simultânea para estes é algo natural.  

 

A Geração Z tem um conceito de mundo sem limites geográficos, esta geração 
tem muita facilidade e domínio das novas tecnologias e senso de urgência em 
conhecer e se conectar a todas as possibilidades de intercâmbio virtual. Com 
toda esta interação tecnológica a Geração Z passa boa parte do tempo 
encerrada em seu mundo particular, muitas vezes sem conversar com ninguém, 
nem mesmo com os pais, o que causa carência dos benefícios decorrentes das 
relações interpessoais (SILVA; BORGES, 2013, p. 04). 

 

Igualmente chamados de “Zs”, “Zees” or “Zeds” os concernentes a essa geração 

nascidos em meados de 1993 segundos os autores (LEVENFUS, 2002; MESSIAS, 

2010; FAGUNDES, 2011). A intitulação seria proveniente do termo “zapear”, ato de 

trocar constantemente o canal da televisão (MENDES, 2012, p. 54). 

 

Ainda segundo os autores Freire Filho e Lemos (2008), essa geração também é 
conhecida por outras nomenclaturas exploradas pela mídia, como “Geração 
Digital”, “Geração Net”, “Geração On-line”, “Geração Conectada” e “Geração 
Pontocom”. Internacionalmente ainda existem outras nomenclaturas, como 
Millennials ou New Millennials, iGeneration, C Generation (MCCRINDLE, 2011 
apud MAURER, p. 34) 

 

McCrindle (2011) afirma que os “Zs” podem ser chamados de adaptativos ou 

artistas, devido ao fato de possuírem uma intimidade singular com relacionamentos, 

com as mídias, com as artes e são criadores de suas mídias e artes Esses jovens, 
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também chamados de “nativos digitais”, não precisaram aprender a linguagem digital – 

na verdade, parecem já nascer sabendo fazê-lo. Nessa linha de entendimento, é 

possível notar que há uma notável diferença no relacionamento dessa geração e da 

geração anterior com a tecnologia (SANTOS; LISBOA, 2014, p. 104). 

Para os autores Dalapria et al (2015) os jovens da Geração “Z” possuem muita 

dificuldade com a hierarquia, apreciam em trabalhar em empresas onde o acesso aos 

seus gestores é imediato, quanto a resolução de um problema ou dúvida almejam 

possuir acesso imediato ao seu superior, já no ambiente organizacional, possuem mais 

facilidade de relacionamento com indivíduos que constituem sua geração. 

De acordo com Tapscott (2010), apud Boldrini e Lucena (2014, p.56) alguns dos 

comportamentos que distinguem a “Geração Z” ou “Geração Internet” das gerações 

anteriores: 

Liberdade para experimentar coisas novas; customização dos produtos e das 
experiências de compra; escrutínio, sempre buscando checar informações; 
integridade como sinônimo de lealdade e transparência; colaboração, 
principalmente por meio de tecnologias digitais; entretenimento é associado a 
quase todas as experiências da vida, a começar pelo trabalho; velocidade é 
uma expectativa natural para quem está acostumado a respostas instantâneas; 
inovação é um modo contínuo para a “Geração Internet”. 

 

Santos; Lisboa (2014, p. 105) alertam que: 

 

Apesar de todos esses elementos apontados a respeito da Geração Z, é 
importante lembrar que tais inovações não estão ao alcance de todos os jovens 
nascidos neste período. Associando tal aspecto à realidade nacional, conforme 
apurado na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (IBGE, 2012), de um 
total de 62.849.000 domicílios particulares existentes no Brasil, apenas 
25.325.000 possuíam um computador com acesso a internet em 2012, o que 
representa 40,3% dos domicílios. Segundo essa pesquisa, a Geração Z no 
Brasil é composta por 62.078.000 indivíduos, considerando-se os nascidos de 
1993 a 2012. Tal número representa 31,5% da população residente no país no 
ano tratado, dos quais 82,5% vivem em áreas urbanas. 

 

Para McCrindle (2011) os “Zs” nasceram em um período de ameaças do 

terrorismo, mudanças climáticas e recessão global. O autor assevera que os 

pertencentes a esta geração possuem um mundo de “role models”, ou seja, pessoas de 

referência na mídia onde inspiram e seguem enquanto consumidores. Por exemplo, na 

área musical ele sita que há muitos admiradores da cantora Amy Winehouse (falecida 

em 2011) que possuía um jeito peculiar de agir e gostava de cigarros e bebidas. Outro 
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exemplo da música e de comportamento peculiar a cantora Lady Gaga possui muitos 

seguidores, Gaga defende igualdade de direitos e respeito a sexualidade das pessoas, 

o que é compatível com a ideologia da geração. Já na área política, Barack Obama o 

atual presidente americano, por ser o primeiro presidente afrodescendente dos Estados 

Unidos da América, também exerce influência para essa geração. Tais exemplos de 

personalidades moldam a identidade dessa geração e de certa forma influenciam no 

comportamento desses indivíduos. 

Uma característica dessa geração é a ansiedade ou imediatismo, uma vez que 

tudo deve ser feito rapidamente e apresentar resultados rápidos, pois se na internet e 

na frente do computador é assim, na vida também o ritmo deve ser o mesmo 

(MAURER, 2013, p. 35). Outra característica importante e que rotula bem essa geração 

é o mundo sem fronteiras. Para eles, o mundo é pequeno e geograficamente tudo é 

perto, reflexo claro do mundo on-line, que traz o acesso rápido e fácil à informação, 

cultura e entretenimento (MAURER, 2013). 

Nenhuma geração anterior consegue organizar e entender simultaneamente 

tantas informações sejam on-line ou não, como os indivíduos que pertencem à geração 

Z. Os “Zs“(REVISTA ISTO É, 2001; REVISTA EXAME, 2006 apud Maurer, 2013, p. 36). 

A capacidade que esta geração possui de executar várias tarefas simultaneamente 

(multitarefas) apresenta um ponto positivo e um ponto negativo: a) Positivo: Executam 

multitarefas numa velocidade surpreendente; b) Negativo: Têm dificuldade em manter o 

foco, o que pode comprometer a qualidade de suas entregas (ZUANAZZI; RENOMATO, 

2014). A seguir, no Quadro 10 expõem-se o resumo das características desta geração. 

 

Quadro 10 – Resumo das características da geração ”Z” e seus autores 
Autores Características 

MCCRINDLE (2011). Artistas, criativos, relacionais e tecnológicos. Guiados por role 

models (ídolos, pessoas de referência). 

VEJA (2001). Ansiosos e imediatistas, afetividade com a tecnologia, focados em 

resultados, não enxergam fronteiras – são globais e exercem 

multitarefas. 

ISTO É (2001); EXAME 

(2006); TIBA (2009) 

Multitarefas, pensamento complexo – seguem outra logica de 

pensamento.   

MITRA (2010). Pensamento complexo, multitarefas e Aprendizado dinâmico e 

situacional. Autoaprendizado 

Fonte: Adaptado de Maurer, 2013, p. 38. 
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Atentos, os profissionais de marketing estão utilizando as semelhanças entre 

adolescentes para lançar marcas globais, ou, então, reposicionar marcas atuais com 

apelos a esse enorme mercado (CERETTA; FROEMMING, 2011, p. 17). Os autores 

descrevem ainda que públicos/consumidores de grupos distintos possuem desejos e 

necessidades igualmente distintos. Entretanto, Solomon (2002) salienta que por mais 

que indivíduos de faixa etária semelhante se distinguir de várias outras formas, existirá 

ainda, entre elas uma tendência ao longo de suas vidas de compartilhar suas 

experiências culturais e seus valores. 

 

Rubens (2003), em um estudo realizado com jovens de nove países diferentes, 
confirma o prazer que possuem pelas compras e destaca que, no Brasil, sete, 
em cada dez, jovens admitem gostar de realizar compras, enquanto que quatro, 
em cada dez, afirmam ter grande interesse pelo assunto. O resultado da 
pesquisa evidenciou que os brasileiros estão em primeiro lugar no ranking de 
consumo (CERETTA; FROEMMING, 2011, p. 17) 

 

Para Sawaia (2011) quanto o assunto é consumo as Gerações “Y” e “Z” se 

destacam, mesmo com um poder de compra mais baixo, os “Zs” sabem o que querem 

em uma marca: valorizam as divertidas e inovadoras. Já a geração “Y” só no último mês 

(julho de 2010) segundo a pesquisadora do IBOPE, 69% dos pesquisados tinham 

realizado alguma compra pessoal. E, o grande facilitador para se comprar o que 

normalmente não se compraria é o cartão de crédito de acordo com a autora. Sawaia 

(2011) denota ainda, que a Geração “Z” as celebridades influenciam em sua decisão de 

compra, enquanto a “Y” gasta sem pensar. 

Quando o assunto é diversão Saiwaia (2011) compara as Gerações “Y” e “Z” 

conforme quadro abaixo: 

Quadro 11 – Diversão para as Gerações “Y” e “Z” é 
Geração “Y” Geração “Z” 

Sair para beber/Ir a bares. O consumo de 

cerveja é maior, em 61% 

Jogar games. Mais da metade deles possui 

um videogame 

Ir a restaurantes/sair para jantar.O maior 

consumo mensal de fastfoods acontece na 

Geração Y 

Praticar algum esporte. Alta afinidade na 

compra de Equipamentos e Artigos Esportivos 

Sair para dançar. Maquiagens como Pó e 

Base Facial, Rímel, Delineador tem maior 

penetração nessa geração 

Ouvir música Posse de MP3 fica em 38%, 

10pp a mais que total população 

Fonte: Adaptado de ) Mídia IBOPE, Sawaia (2011). 
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No Quadro 11 a autora alocou as atividades/diversões de acordo com as 

preferências de cada geração, o que não determina que esses indivíduos 

necessariamente só pratiquem essas modalidades ou que uma geração não pratique a 

modalidade que é preferência da outra. E as informações contidas nele corroboram 

com os demais autores vem afirmando sobre consumo e o que as empresas tem que 

trabalhar para melhorar o seu Marketing em busca de captar e cativar esses jovens 

consumidores.  

Sawaia (2011) complementa em sua pesquisa publica no caderno mídia IBOPE 

que as novas necessidades das gerações “Z” e ”Y” impõem um ritmo às profundas 

transformações no padrão de consumo de hoje. Como demonstra a Figura 16 abaixo o 

celular e a internet se firmam como itens indispensáveis no dia-a-dia de ambas as 

gerações (Z e Y). 

 

Figura 16 – Ranking das prioridades de consumo 

 

Fonte: Mídia IBOPE, Sawaia, 2011, p.10. 

 

Não obstante, deve-se ressaltar que as opiniões desses jovens, no contexto 
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atual, adquirem maior poder de influência nos gastos familiares, em especial 

relacionados a itens de tecnologia e eletrônicos (FELDMANN, 2008 apud SANTOS: 

LISBOA, 2014, p.105). 

Questões como padrões empresariais, regras, poder, motivações individuais 

para o trabalho e a gestão de conflitos, são aspectos que podem impactar diretamente 

no clima organizacional, bem como, na produtividade. Como fora descrito anteriormente 

por diversos autores cada geração possui suas caraterísticas e reage diferente da 

maneira que é atraída, mantida e desenvolvida dentro de uma organização. No tópico a 

seguir, busca-se referenciar os desafios de gerenciar diferentes gerações em uma 

organização.  

 

2.8. DESAFIOS DO GERENCIAMENTO DAS GERAÇÕES 

 

Com relação à presença de conflitos entre gerações no ambiente organizacional, 

discorre-se aqui o que os autores vêm descobrindo com suas pesquisas. Os autores 

Cordeiro; Albuquerque (2013) afirmam que é necessário compreender os perfis de 

carreiras, e que ao fazer isso, permite aos indivíduos se identificarem e se direcionar a 

forma como almejam construir sua trajetória profissional. 

Para Castro, (2008, p31): 

 

Gerentes mais velhos aprenderam que eles não podem esperar que a geração 
mais nova saiba qualquer coisa sobre o contexto de qualquer coisa, ou que 
essa geração irá ter o comportamento de fazer alguma coisa sem saber o “por 
quê”. Preferencialmente, ao serem “insultados” pelos empurrões da Geração Y, 
os gerentes percebem que podem usar esses desafios como uma oportunidade 
para se avaliar os métodos como as coisas são feitas, para fazerem 
implementações, utilizando novas abordagens que a geração mais nova terá 
sobre velhos processos.  

 

Segundo Cordeiro (2012) são temas de frequentes discussões tanto nas 

organizações quanto na mídia, as dificuldades de se gerir um quadro funcional 

composto por diversidade geracional, e adequar às políticas organizacionais e suas 

práticas frente a essa nova realidade e consequentemente reter os talentos. O Quadro 

12 é resultante de uma pesquisa da empresa de consultoria e treinamento Dasein 

Executive Search em 2010 e coordenada pela presidente Adriana Prates. 
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Quadro 12 – Comparativo geracional resultante de entrevista. 
(continua) 

 Baby Boomer Geração X Geração Y Geração Z 

F
a
ix

a
 e

tá
ri

a
 X

 

Q
u

a
n

ti
d

a
d

e
 

 entre 50 e 69 anos 

 

18,24% dos 

entrevistados 

 entre 30 e 49 anos 

 

32,56% dos 

entrevistados 

 entre 18 a 29 anos 

 

35,50% dos 

entrevistados 

 entre 6 a  17 anos 

 

13,70% dos 

entrevistados 

D
e

fi
n

iç
ã

o
 d

e
 s

u
c
e

s
s

o
 

“Ter minha família 

com saúde, trabalho 

e perspectiva de 

trabalho mais 

interessante, 

retorno financeiro 

compensador e 

amigos bem 

próximos”. 

“Ser feliz na vida. 

Ser feliz no amor, 

ter uma família 

estruturada e feliz, 

ter saúde e 

trabalhar com o que 

gosta e ainda 

ganhar dinheiro 

com isso”. 

“Ter prestígio 

profissional, 

estabilidade 

financeira, 

relacionamento 

estável e equilíbrio 

familiar”.  

 

“É ter uma família, 

ser feliz, e estar 

satisfeito com o seu 

emprego, com a 

sua família, e com 

você mesmo”.   

C
o

m
o

 c
a

d
a

 

u
m

 l
id

e
ra

?
 

Consenso Competência Coletivismo Mídia Social 

D
e

fi
n

iç
ã

o
 d

e
 T

ra
b

a
lh

o
 

“Uma forma de 

realização, de 

cumprimento de 

uma missão”. 

“O trabalho é parte 

da minha vida; é o 

lugar onde me sinto 

útil; onde tenho a 

oportunidade de 

produzir e de me 

relacionar com 

outras pessoas”. 

“Essência do ser 

humano, 

crescimento 

cultural, intelectual, 

social, contribuindo 

para um mundo 

melhor!”. 

“Uma forma de 

adquirir dinheiro e 

conhecimentos”. 

Fonte: Adaptado de Prates, 2010. 
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Quadro 12 – Comparativo geracional resultante de entrevista. 
(conclusão) 

 Baby Boomer Geração X Geração Y Geração Z 

R
e

la
ç

ã
o

 d
e
 t

ra
b

a
lh

o
 

e
m

 c
a
d

a
 g

e
ra

ç
ã

o
 

Workaholic Worklover Equilíbrio Diversão 

P
ri

n
c
ip

a
is

 a
c

o
n

te
c
im

e
n

to
s

 q
u

e
 

m
a

rc
a

ra
m

 c
a
d

a
 g

e
ra

ç
ã
o

 

Ida do homem à 

Lua 

 

 

Ditadura militar 

Morte de Tancredo 

Neves 

 

 

Diretas já 

Impeachment do 

presidente da 

República (Collor) 

 

Morte do Ayrton 

Senna 

Atentado de 11 de 

setembro em 2001 

 

 

Crise econômica 

mundial de 2009 

S
ím

b
o

lo
s
 d

e
 c

o
n

s
u

m
o

 d
e
 c

a
d

a
 

g
e
ra

ç
ã

o
 

Televisão, 

Relógio Rolex 

Videocassete “Celular que faz 

tudo. Até fala”. 

Celular, televisão, 

internet e música ao 

mesmo tempo. 

Geração 

multifuncional 

Fonte: Adaptado de Prates, 2010. 

 

A pesquisa foi aplicada via internet e através do uso da mídia social Facebook, 

no período de 20 de abril a 7 de maio, abrangendo as classes sociais A, B e C, tendo a 

participação de mais de 300 pessoas pesquisadas em estados brasileiros - Minas 

Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Bahia, 



95 
 

Ceará, Goiás e Amazonas (PRATES, 2010) 

 

Foi possível detectar pela amostra, conjuntamente com outros estudos 
realizados a existência de particularidades a respeito de como os 
acontecimentos marcantes em cada época e a forma como cada geração lidou 
com as pressões exercidas pelas diversas e constantes mudanças, em nosso 
país, no tocante a economia, mercado de trabalho, modelo de gestão e 
globalização, contribuíram para o surgimento de grupos de profissionais e 
executivos amplamente preparados para lidar com os diversos desafios 
apresentados pelos tempos atuais, seja nos esportes, nas empresas, na 
presença global, na estabilidade econômica, ou mesmo no crescente volume de 
executivos brasileiros que presidem Organizações de peso no mundo 
(PRATES, 2010, p. 01). 
 

 

A Figura 17 reforça o que já fora descrito por autores anteriormente, Sawaia 

(2011) em sua pesquisa coaduna com os pesquisadores ao afirmar que a 

simultaneidade entre os meios de comunicação é realidade, principalmente para os 

mais jovens. E, isso é possível de observar na figura abaixo – onde as mídias 

associadas à televisiva se sobressaem em todas as gerações quando comprado com o 

rádio associado às demais mídias. 

 

Figura 17 – Comportamento midiático geracional 

 

Fonte: Mídia IBOPE, Sawaia, 2011, p.14. 

 



96 
 

De acordo com Pena; Martins (2015) perante as peculiaridades entre os perfis 

profissionais extremamente dispares, com “modelos mentais” dissonantes e 

perspectivas diversas para com o trabalho, constata-se que o gerenciamento de 

conflitos geracionais em primeira instância, é um treino incessante para o 

autoconhecimento e tolerância para as diferenças. Tal analogia deve ser efetuada pelas 

organizações como um todo, de modo que se assimile e valorize as discrepâncias, 

podendo de certa forma aglutinar novos valores a organização  

 

Entretanto, Oliveira (2012) enfatiza que as organizações devem pelo meio da 

desburocratização do ambiente de trabalho gerenciar os conflitos existentes e os 

potenciais entre as gerações também. O autor salienta ainda, que deve proporcionar 

um plano de carreira com chances iguais para todos os membros de ascender 

profissionalmente e facilitar os meios de comunicação dentro da organização. Para tal, 

o setor de recursos humanos tem por obrigação integrar os membros de diferentes 

gerações, buscando eliminar os conflitos organizacionais através do discernimento das 

peculiaridades de cada geração de modo que compreenda o perfil de cada uma delas. 

Prates (2010, p.5) evidencia ainda: 

 

Vivemos um momento histórico único, onde as cinco gerações (Veteranos, 
Baby-Boomer, X, Y e Z) convivem juntas, no mesmo ambiente de trabalho, 
umas chefiando outras e vice-versa, com culturas, aspirações e modelos 
mentais diferentes. Cada geração possui suas características, muitas vezes 
influenciadas por acontecimentos mundiais ou locais, que marcam suas vidas. 
As gerações mais experientes possuem conhecimento e as mais novas o 
instrumental, como o uso da tecnologia, para ganho de competitividade. Muitas 
vezes gerações multifuncionais como a Y ou Z, têm facilidade com as novas 
tecnologias e com isso, lidam com a informação de forma mais ágil. Buscar o 
equilíbrio entre o conhecimento e o instrumental, em prol de um foco comum é 
o grande diferencial.  
Os líderes das organizações precisam criar sentido para que as pessoas 
possam se engajar no trabalho. Entender como reter os talentos da geração Y e 
Z, como manter estável o quadro de funcionários, bem como entender as 
tendências de liderança para as gerações ainda é o grande desafio e meta 
enquanto gestão de pessoas, afinal os veteranos estão saindo de cena, os 
boomers, começaram a se aposentar, a X lidera em 70% dos cargos de gestão, 
a Y, já lidera 18% nas posições de média gestão nas empresas, a Z, já lidera 
milhões de pessoas no mundo através das mídias sociais. É preciso 
compreender toda essa nova ordem mundial. 

 

Contudo, em consonância com Prates (2010) é de extrema importância que maiores 
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estudos e análises sejam executadas no presente, para que em um futuro próximo as 

organizações estejam melhores preparadas e com sabedoria suficiente para arquitetar 

melhor o convívio dos indivíduos em um ambiente de sabedoria, respeito, tolerância, e 

transparência nas relações e, alcançar sustentabilidade corporativa que os gestores 

tanto buscam. Esses valores e expectativas que todos os indivíduos de todas as 

gerações sempre tiveram. – o que difere na atualidade, é que com a evolução destes 

valores e aprendizados no decorrer dos anos, geração após geração, é que ninguém se 

dispõe a abrir mão disso. 

No tópico a seguir discorre-se o procedimento metodológico ao qual serviu de 

diretriz para esta pesquisa e norteou seus processos. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Para Barros e Lehfeld (2003) um projeto de pesquisa serve como uma 

ferramenta ao pesquisador que busca explicitar os motivos de ordem teórico-prática que 

justificam a sua realização, bem como da utilização de metodologias de investigação e 

na distribuição de recursos necessários para tal projeto de pesquisa; considerando 

acima de tudo que o pesquisador deverá assegurar a cientificidade nas linhas de seu 

anteprojeto.  

Para cumprimento dos objetivos desse trabalho, o método auxilia no 

desenvolvimento prático dessa pesquisa. Conforme aponta Oliveira (2002, p. 55) “o 

método deriva da metodologia e trata do conjunto de processos pelos quais se torna 

possível conhecer uma determinada realidade, produzir determinado objeto ou 

desenvolver certos procedimentos ou comportamento”.  

 

3.1 Abordagem da Pesquisa 

 

Quanto à abordagem de pesquisa, este estudo classifica-se como qualitativo. A 

pesquisa de caráter qualitativo é fundamentalmente interpretativa. Sendo assim, os 

dados resultantes da pesquisa são interpretados pelo pesquisador após descrever um 

cenário ou pessoa (CRESWELL, 2007). 
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Creswell (2007) comenta o uso da teoria qualitativa, já que tal teoria dá uma 

explicação para comportamentos e atitudes e pode ser complementada com variáveis, 

construções e hipóteses. Os pesquisadores que se utilizam desta teoria usam lentes ou 

perspectivas teóricas para guiar seus estudos, indicando o posicionamento da teoria 

como narrativa final, os pesquisadores reunem informações detalhadas dos 

participantes e separam tais informações em categorias ou temas, tornando-se o ponto 

final de um estudo. Importante destacar que alguns estudos qualitativos não empregam 

teorias explícitas, já que não começam com observação pura e a estrutura conceitual 

anterior é o ponto de partida para todas as observações.  

Para Richardson (2008) a pesquisa qualitativa caracteriza-se como a tentativa de 

uma compreensão detalhada dos significados e características situacionais 

apresentadas pelos entrevistados, em lugar da produção de medidas quantitativas de 

características ou comportamentos.  

Ainda cabe afirmar que, na pesquisa qualitativa descreve-se a complexidade de 

determinado problema e contribui para um processo de mudança de determinado 

grupo, em maior nível de profundidade, o entendimento das peculiaridades do 

comportamento dos indivíduos (RICHARDSON, 1999).  

 

3.2 Estratégia de Pesquisa 

 

Na classificação dos tipos de estudo de caso, essa pesquisa se caracteriza como 

estudo de caso comparativo uma vez que se buscou atender a um dos objetivos 

específicos do estudo que é comparar os dados encontrados nas amostras 

pesquisadas. A opção será pelo estudo de caso comparativo. 

Como um roteiro na preparação do estudo de um caso, o autor Carmo-Neto 

(1996) destaca que o estudo de caso objetiva fazer com que casos reais sejam 

analisados concretamente e entendidos como base de pesquisa, sendo um relato sobre 

um episódio, um fato ou um acontecimento; quer dizer que antes de começar a 

escrever o pesquisador já sabe o que vai narrar e o julgamento é prévio, sendo este um 

problema.  
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Conforme aponta Rudio (2006), no estudo de caso comparativo o pesquisador 

estuda as semelhanças e diferenças existentes entre os contextos analisados, para, em 

seguida, descrever os fatores que parecem explicar a presença do fenômeno numa 

situação e sua ausência na outra.  

Com relação à natureza de seu objetivo, o presente estudo caracteriza-se como 

exploratório e descritivo. O estudo é exploratório porque visa (GIL, 1987) aprofundar 

ainda mais estudo no tema apresentado, desenvolver, esclarecer conceitos, ideias, 

para a formulação de abordagens mais condizentes com o desenvolvimento de estudos 

posteriores. Por essa razão, a pesquisa exploratória constitui a primeira etapa do 

presente estudo para familiarizar o pesquisador com o assunto em pauta.  

Essa pesquisa também é descritiva porque após explorar o contexto analisado, 

descreverá os dados encontrados correspondentes ao perfil dos indivíduos estudados. 

Essa descrição procura conhecer a realidade, interpretando-a sem modificá-la (RUDIO, 

2006). A escolha dessa estratégia descritiva procura atender ao objetivo geral desse 

projeto.  

O estudo exploratório tem por característica aprofundar o conhecimento sobre 

determinado assunto que ainda e pouco explorado, a fim de torná-lo mais claro ou 

elaborar questões relevantes para a condução da pesquisa (BEUREN, 2010).  

Ainda de acordo Beuren (2010), a pesquisa descritiva não é tão preliminar como 

a exploratória nem tão profunda quanto a explicativa, configurando-se como um estudo 

intermediário. Essa tipologia de pesquisa, a descritiva, tem como objetivo principal 

descrever características dos fenômenos analisados.  

No que concerne ao horizonte de tempo, a pesquisa é transversal porque busca 

captar uma realidade ou característica em um dado período no tempo. Gonçalves e 

Meirelles (2004) consideram a pesquisa transversal como de forma episódica uma vez, 

em tempo de conveniência.  

 

3.3 Objeto do Estudo 

 

A definição do objeto ou problema de pesquisa é a etapa na qual o pesquisador 

irá decidir e delimitar o que deseja estudar. Para começar, é essencial que realize uma 
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pesquisa bibliográfica sobre o tema, fazendo uma seleção de materiais em bibliotecas, 

acervos online e outras fontes (TRIVIÑOS, 2001). Para este projeto o problema de 

pesquisa é: Qual a relação entre o perfil de carreira desejado pelas indústrias 

pesquisadas na cidade de Caçador/SC considerando a diversidade de gerações dos 

colaboradores e os resultados do Programa de Desenvolvimento Industrial Catarinense 

– PDIC 2022/FIESC?  

Para a realização da pesquisa será necessária a delimitação do universo da 

pesquisa. O universo corresponde ao conjunto de seres animados ou inanimados que 

possuem pelo menos uma característica em comum, conforme apontam Marconi e 

Lakatos (2002). 

Quanto à amostragem são as três indústrias do município onde acontecerá a 

pesquisa. Em pesquisa científica, segundo Marconi e Lakatos (2002), a amostra é uma 

parcela, convenientemente selecionada do universo a ser estudado. Ainda de acordo 

com as autoras, adentre os tipos de amostragem tem-se a não probabilística que usa 

como método de seleção o julgamento ou a subjetividade.  

Dentre os tipos existentes de amostras não probabilísticas, apresenta-se a 

intencional. Para a realização da técnica de amostragem intencional, o pesquisador 

precisa conhecer previamente o universo estudado para que selecione uma amostra 

representativa do universo apresentado (BEUREN, 2010).  

Como se trata de um estudo de caso comparativo, selecionou-se, como amostra 

intencional e não probabilística: os setores de recursos humanos de três indústrias da 

mesorregião do Oeste Catarinense atuam no ramo de embalagens plásticas, curtume e 

madeireiro.  

 

3.4 Coleta de Dados 

 

Nessa pesquisa, foram coletados dados primários e secundários das empresas 

objetos de estudo conforme a amostragem que será determinada, e o PDIC 

2022/FIESC – Programa de Desenvolvimento Industrial Catarinense. Na fase dos 

procedimentos de coleta dos dados o pesquisador prepara o terreno para discutir 

questões envolvidas na coleta dos dados. Dentre os passos escolhidos para essa fase, 
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menciona-se o estabelecimento de fronteiras para o estudo, coletar informações 

através do instrumento determinado, bem como estabelecer o protocolo para registrar 

informações (CRESWELL, 2007).  

Por sua vez, Richardon (2008) adentra ao estudo dos elementos da teoria da 

amostragem. Inicialmente destaca a necessidade de realizar esstudos por amostras, 

entendendo que resulta impossível obter informações de todos os indivíduos ou 

elementos que formam parte do grupo que se deseja estudar, justificando assim a 

necessidade de técnicas de amostragem que permitam selecionar as amostras 

adequadas para os propósitos de investigação. Torna-se importante compreender as 

definições de: universo ou população - conjunto de elementos que possuem 

determinada característica, cada unidade de uma população denomina-se elemento; e 

amostra - qualquer subconjunto do conjunto universal ou da população. 

De acordo com Cooper e Schindler (2011), os dados primários são buscados 

pela sua veracidade e o controle sobre o erro, por isso planeja-se cuidadosamente o 

instrumento que será utilizado para essa coleta. Quanto aos dados secundários, esses 

são editados, isto é, possuem um nível de interpretação entre o fato e seu registro.  

 

3.5 Análise e Interpretação de Dados 

 

Creswell (2007), destaca algumas características da pesquisa qualitativa como: 

ocorre em um cenário natural, usa métodos múltiplos que são interativos e 

humanísticos, é emergente, é fundamentalmente interpretativa, vê os fenômenos 

sociais holísticamente, reflete sistematicamente sobre quem é o pesquisador na 

investigação e usa um raciocínio complexo multifacetado, interativo e simultâneo. As 

estratégias de investigação da pesquisa qualitativa concentram-se na coleta, registro de 

dados, análise e na comunicação dos dados, mas tem origem nas disciplinas e fluem 

durante todo o processo de pesquisa. Para o mesmo autor o papel do pesquisador do 

método qualitativo é de estar envolvido em uma experiência sustentada e intensiva com 

os participantes. Também neste método os pesquisadores validam os resultados, 

usando a confiabilidade para verificar consistência dos padrões de desenvolvimento de 

temas. 
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Bell (2008) que diz que a análise documental é usada para suplementar 

informações obtidas por outros métodos como por exemplo, na confiabilidade de 

entrevistas e questionários. A busca de documentos deve ser realizada com a 

finalidade de avaliar se sua proposta de projeto é factível e para informá-lo sobre o que 

antecede e a natureza do tema. Um documento é um termo geral para uma impressão 

deixada em um objetivo físico, por um ser humano. 

Ainda para Vergara (2010) subjetividade e abandono do julgamento são itens 

requeridos ao pesquisador tanto no momento da interpretação dos dados, como 

durante todo o processo de investigação. 

Já de acordo com os estudos de Rudio (2006), o pesquisador procura conhecer 

e interpretar a realidade sem inteferir. Na pesquisa experimental manipula-se 

deliberadamente algum aspecto dentro de condições anteriormente definidas, 

observando quais efeitos produz; o que se chama experimento já que não existe 

pesquisa experimental sem experimento. Para a realização de tal pesquisa utilizou-se 

de variáveis que se denomina como as propriedades que os indivíduos possuem para 

caracterizá-los e que podem tomar diferentes valores. O experimento se diferencia da 

experiência e da observação, sendo uma situação criada com a finalidade de observar, 

controlar a relação que existe entre os fenômenos. O autor trata a diferenciação entre 

os termos descrever e explicar; descrever é narrar o que ocorre e explicar é dizer por 

que acontece. Assim a pesquisa descritiva está interressada em descobrir e observar 

fenômenos descrevendo-os e interpretando-os; enquanto que a pesquisa experimental 

pretende dizer de que modo, por que causas ou motivos o fenômeno é produzido.   
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4 RESULTADOS ESPERADOS 

 

Por meio deste projeto de pesquisa se pretendeu estudar e pesquisar as mais 

diversas gerações que compõem o quadro de colaboradores de três indústrias do 

município de Caçador/SC; sejam eles pertencentes às gerações Baby Boomers, X, Y ou 

Z, e o perfil de carreira ideal demandado por estas empresas.  

Tomando como primeira etapa o estudo bibliográfico os resultados esperados 

foram de aprofundar o conhecimento teórico quanto às gerações, o perfil de carreira e o 

PDIC 2022/FIESC – Programa de Desenvolvimento da Indústria Catarinense. Como 

fontes de pesquisas serão consideradas artigos científicos, monografias, dissertações e 

teses; sejam nacionais ou internacionais; além dos resultados da pesquisa realizada 

pelo PDIC 2022/FIESC. 

Como segunda etapa passou-se a pesquisa qualitativa junto às empresas que 

foram selecionadas como amostragem para aplicar o método de estudo de caso, 

entrevistando os gestores de RH destas empresas (VIPOSA S/A, MAXIPLAST 

Embalagens e, GUARARAPES). A partir desta etapa intentou-se conhecer mais 

profundamente qual o perfil de carreira ideal procurado pelas empresas foco desta 

pesquisa, considerando a diversidade de gerações. Tais resultados posteriormente 

poderão servir como base de estudo as demais indústrias da região a que pertencem.  

Como resultados esperados estão o estudo da Política industrial do Programa de 

Desenvolvimento Industrial Catarinense – PDIC 2022/FIESC, e ao compará-los com os 

resultados da pesquisa realizada junto às empresas.  

Desta forma, por fim, teve-se como intenção encontrar as respostas para a 

pergunta que gerou o problema de pesquisa, descobrindo enfim se havia ou não 

relação entre o perfil de carreira desejado pelas indústrias pesquisadas na cidade de 

Caçador/SC considerando a diversidade de gerações dos colaboradores e a política 

industrial apresentada pelo Programa de Desenvolvimento Industrial Catarinense – 

PDIC 2022/FIESC.  

Espera-se que este estudo se torne referência para futuros estudos que deverão 

ser instigados a surgir, assim como fonte de pesquisa para as decisões dos gestores de 
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RH das indústrias do oeste catarinense, e quem sabe para todo o estado de Santa 

Catarina.  

4.1 Análise e Interpretação dos Resultados 

 
4.1.1. Contextualização Econômica e Industrial do Município de Caçador 

 

Caçador é um município brasileiro localizado na foz do rio Caçador com o rio do 

Peixe, no estado de Santa Catarina, com área de 984,285 km2 e a uma altitude 

aproximada de 1.000 metros. É a 15ª cidade mais populosa do estado com população 

estimada de 71.333 habitantes. O município detém o título de capital industrial do meio 

oeste catarinense e de maior produtor de tomates do Brasil por hectare (ALÉSSIO, 

2013). 

Segundo Aléssio (2013) tendo sido criada após a Guerra do Contestado, seu 

povoamento foi impulsionado pela chegada dos imigrantes italianos e na sequência 

outros, como, japoneses, árabes, alemães e poloneses. É a maior cidade do meio oeste 

catarinense contando com cerca de 50.219 eleitores (IBGE, 2012). O PIB (Produto 

Interno Bruto) caçadorense em 2006 estava na 17ª posição no ranking estadual, 

correspondendo a 1,20% da composição do PIB catarinense. No desenvolvimento 

econômico em 2012 um PIB de R$ 1.531.572.877,00 (IBGE, 2012) e um índice ICMS 

(Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) de 0,8732808000 (SEF-

SC/2013). Tendo como contribuição dos setores produtivos a conformação do PIB 

10,4% a agropecuária, 44,5% a indústria e 45,1% os serviços. 

No setor agrícola o município se fortalece com a introdução de novos cultivares 

ou com a retomada de antigos, além da crescente área de manipulação de alimentos à 

base carnes, embutidos e derivados, queijos e compotas. Emergindo como uma nova 

opção de divisas a agricultura ganha destaque com a produção de hortifrutigranjeiros 

(ALÉSSIO, 2013). 

Para Aléssio (2013), através da extração e da industrialização da madeira a 

economia caçadorense teve seu desenvolvimento, inicialmente pela exploração das 

nativas araucárias e imbuias da região e posteriormente com os reflorestamentos com 

pinus elliottii. A indústria madeireira durante anos representou grande parte do setor, 
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com o decorrer dos anos surgiram indústrias metalmecânicas e de plástico que 

tomaram grandes proporções na conformação econômica do município. 

Pela localização geográfica e pelo crescimento do comércio Caçador se tornou 

destaque regional de compras e com um expressivo número de Empreendedores 

Individuais (EI), cerca de 958 formalizados, demonstrando assim o quanto a economia 

se modificou ao longo dos anos. Entre 2005-2007 segundo dados do governo estadual 

os maiores destaques na economia municipal foram (ALÉSSIO, 2013): 

Fabricação de embalagens de papel, cartolina, papel cartão e papelão 
ondulado, desdobramento de madeira, fabricação de móveis, fabricação 
de papel, cartolina e papel cartão, geração, transmissão e distribuição de 
energia elétrica, fabricação de produtos de madeira, cortiça e material 
trançado, exceto móveis, fabricação de equipamentos para distribuição e 
controle de energia elétrica, transporte rodoviário de carga, fabricação de 
produtos de material plástico, comércio varejista de combustíveis para 
veículos automotores, fabricação de máquinas e equipamentos de uso 
geral, telecomunicações por fio, comércio varejista de produtos novos 
não especificados anteriormente e de produtos usados, produção 
florestal florestas plantadas, comércio varejista não especializado, abate 
e fabricação de produtos de carne, comércio de veículos automotores, 
pecuária. 

 

Ainda segundo Aléssio (2013). em dezembro de 2008 existiam 4.100 empresas formais, 

que geravam 20.455 postos de trabalho com empregos devidamente registrados. 

 

4.1.2. Objetivo Específico 1 - Descrever as interpretações teóricas sobre carreira e tipos 

de gerações4. 

 

No estudo teórico desta pesquisa vimos que carreira é uma palavra oriunda do 

Latim “via carraria” ao qual se refere a caminho ou estrada. Somente a partir do século 

XIX que carreira passou a se referir à trajetória profissional de um indivíduo. 

Complementando essa ideia a atividade desempenha por um indivíduo ao longo de sua 

trajetória associa-se a sua ocupação, com um determinado valor de mercado para que 

sejam executadas.  

Inicialmente carreira se restringia, a saber, previamente o seu percurso ao 

adentrar em qualquer carreira preexistente no mercado. Outra corrente sobre o 

                                                        
4 Os dados que auxiliaram essa análise foram retirados dos textos dos autores citados na fundamentação 
teórica 
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entendimento de carreira refere-se à sequência de atividades e experiências exercidas 

pelo indivíduo relacionadas ao trabalho, associadas a comportamentos e atitudes. Entra 

em questão experiência adquirida e estabilidade empregatícia. 

Entretanto, os autores mencionam um modelo tradicional (progressão linear e 

vertical e estabilidade) e um modelo moderno (progressão descontínua, mais horizontal 

que vertical e instabilidade). Nos anos 70 as tarefas eram engessadas e definidas o que 

garantia a padronização das mesmas, e as pessoas respondiam somente aos estímulos 

da organização deixando-as formatadas para atender suas necessidades (empresas 

dependentes aos indivíduos). 

Logo após, questionamentos ao sincronismo de tarefas realizadas pelos 

indivíduos em meio a questões organizacionais, sociais e pessoais corroboram para 

que haja mudanças no paradigma de carreira. Na atualidade, devido às mudanças 

organizacionais, econômicas, políticas e tecnológicas associadas às exigências de 

mercado, tanto as organizações quanto os profissionais estão tendo que se adaptarem. 

Entram nessa concepção de carreira, outros fatores influenciados por essas mudanças 

ao qual o modo tradicional não satisfaz mais as necessidades de ambos, empresa e 

colaborador.  

Já não é mais unanimidade a forma tradicional e linear de Carreira. Schein (1993) 

as identifica como: carreira externa e carreira interna. No que se refere à carreira 

externa, estão os estágios concretos e exigidos por uma profissão e/ou organização 

para que se obtenha êxito profissional. Já a carreira interna é a autoimagem assimilada 

pelo indivíduo em relação à sua carreira servindo de base limitadora para decisões 

profissionais a serem tomadas.  Nos anos 90 uma nova ideia surge como forma de 

orientar o profissional a ter sucesso em sua carreira por meio de desenvolvimento de 

competências tais como:  

• o know why – consiste nas motivações para o exercício do trabalho; 

• o know how – consiste no conhecimento, a técnica do trabalho, e; 

• o know whom – se refere a com quem desenvolver o trabalho e as redes 

de relacionamento (Networking). 

Contudo, a entrada das novas gerações ao mercado de trabalho aliado as 

mudanças e surgimento de novos perfis profissionais, influenciam na escala de 
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importância para os atributos de carreira e valores pessoais variando de acordo com os 

eventos e experimentos vivenciados por esses novos profissionais no decorrer de suas 

trajetórias. É preciso lembra que carreira tal como o homem e as organizações – nasce, 

cresce, amadurece e morre. Sermos consciente que a carreira é constituída por fases, e 

que cada fase emana emoções singulares, deve-se ser compreendida, para ser melhor 

gerida. 

Quando se fala de carreira em uma organização, intrinsicamente a gestão de 

carreira está relacionada. Pois, a gestão de carreira demanda que façamos alguns 

parênteses de extrema importância para que a organização conduza de forma assertiva 

seus processos fabris, da concepção do quadro funcional (processo de captação, 

seleção, capacitação, plano de carreira, normatizações e benefícios) ao processo de 

pós-venda, caso possua.  

Para tal, os gestores do departamento de Recursos Humanos ou de Pessoal 

precisam ter ciência quanto aos estágios de vida e expectativas ou quanto à carreira 

das pessoas, que transitam por cinco estágios: infância (até 14 anos), adolescência (15 

a 24), idade adulta (25 a 44), maturidade (45 a 64) e velhice (após 64 anos). Outro fator 

que influência a carreira profissional é o ciclo biossocial, ou seja, o que esse indivíduo 

vivenciou em cada período/fase de vida (adolescência (até o início dos 30 anos), 

transição (entre 20 e 30 anos), crise da meia idade (entre 31 e 40 anos) e etapa final 

(após os 40 anos)). 

O ciclo familiar ou de procriação é outro fator influenciador na carreira 

profissional, quando organização e profissional tem consciência que a relação de vida 

pessoal e profissional do indivíduo de certa maneira interfere em suas ações e 

decisões. Esse ciclo possui as seguintes fases e cada qual com características 

singulares: criança dependente, transição para idade adulta, adulto solteiro, adulto 

casado, pais de crianças, pais de adolescentes, pais de adultos, avós, separados, 

divorciados ou viúvos.  

Deste modo, as âncoras de carreira (aptidão técnica-funcional, aptidão 

administrativa geral, autonomia/independência, segurança/estabilidade, criatividade/ 

empreendedora, vontade de servir ou dedicação a uma causa, desafio puro e estilo de 

vida) foram baseadas nas autopercepções relativas a talentos e habilidades, 
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motivações e atitudes, necessidades e valores, embasadas nas experiências que cada 

indivíduo vivenciou, criando, assim, os rumos que norteiam as escolhas na vida 

profissional.  As âncoras de carreira, o ciclo biossocial e ciclo familiar ou de procriação 

“são ferramentas” simples que nos permite analisar características individuais dos 

profissionais e correlacionar aos fatores geracionais. 

De fato, estes indicadores sozinhos não trazem resultados assertivos e/ou 

melhoram conflitos geracionais. É preciso tanto que os profissionais quanto as 

organizações se atentem as mudanças culturais, políticas, tecnológicas, 

organizacionais, pois estas são inexoráveis e cíclicas. Os profissionais de hoje estão 

cada vez mais multifuncionais, apesar de que há espaço também para os especialistas, 

mas a carreira profissional não é algo mais engessada, aquele pensamento de iniciar 

jovem em uma organização e se aposentar na mesma está cada vez menos frequente. 

O que se vê, são profissionais multiorganizacional, ou seja, trabalha em duas ou mais 

empresas para suprir ou uma necessidade específica de um setor de atividade ao qual 

exerça ou para complementar sua renda (necessidade de segurança segundo a 

pirâmide de Maslow) ou talvez seja um novo ciclo/tendência de carreira. 

A FIESC é uma instituição preocupada e engajada em analisar as indústrias e 

auxiliar em pesquisas de soluções em conjunto com diversas entidades (governo, 

instituições de ensino e etc.). E, pensando no desenvolvimento industrial de Santa 

Catarina e de cada região do estado que essa “força tarefa” entre FIESC e demais 

entidades que surgiu o projeto do PDIC 2022 ao qual no objetivo específico a seguir 

faremos o relato de seus objetivos, ações e resultados. 

 

4.1.3. Objetivo Específico 2 - Relatar a política industrial do Programa de 

Desenvolvimento Industrial Catarinense – PDIC 2022/FIESC para a mesorregião do 

Oeste, município de Caçador/SC; 

 

A FIESC estruturou por intermédio de um planejamento estratégico o Programa 

de Desenvolvimento Industrial (Programa de Desenvolvimento Industrial Catarinense – 

PDIC 2022) priorizando a competitividade da indústria catarinense, contemplando os 
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inúmeros setores industriais do estado. Tal programa visa resultados a curto, médio e 

longo prazo e, com o PDIC, a FIESC almeja: 

i) Identificar os setores indutores de desenvolvimento; 

ii) Identificar as visões de futuro para cada setor; 

iii) Traçar o caminho mais provável para atingi-la; 

iv) Promover a articulação de todas as partes interessadas. 

 

Em uma inter-relação entre empresas, governo, terceiro setor e instituições de 

ensino, ou seja, esse programa discorre por meio de múltiplas iniciativas conectadas e 

fundamentadas na potencialização do desenvolvimento da indústria estadual. 

Entretanto, essa articulação vital para que as oportunidades sejam assimiladas pelo 

setor industrial e para que os esforços conglomerados viabilizem reposicionar, ainda 

mais, o Estado de Santa Catarina em âmbito Nacional e Internacional. 

Contudo, os objetivos do programa são: 

• Induzir uma dinâmica de prosperidade industrial de longo prazo em Santa 

Catarina. 

• Posicionar a indústria catarinense como protagonista do desenvolvimento 

do Estado. 

 

A FIESC dissociou o PDIC em três grandes projetos para que tais objetivos 

sejam tingidos:  

i) Setores Portadores de Futuro para a Indústria Catarinense (Etapas e 

Resultados Esperados do Projeto): 

 

Neste projeto do PDIC foram identificados os 16 setores industriais catarinenses 

mais promissores, baseado nas vantagens competitivas do Estado em relação às 

tendências de futuro, possibilitando colocar Santa Catarina em uma posição ainda mais 

competitiva em nível nacional e internacional. Os setores identificados são: 
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Figura 18: Setores Portadores de Futuro da Indústria Catarinense 

 
Fonte: FIESC, 2015.  

 

Para atingir os resultados do Projeto Setores Portadores de Futuro para a 

Indústria Catarinense, o mesmo tem seu desenho pautado em seis grandes fases, 

conforme segue na Figura 19 abaixo: 

 
Figura 19: Fases do Projeto Setores de Futuro 

 
Fonte: FIESC, 2013a.  

 

ii) Rotas Estratégicas Setoriais; 

 

O objetivo deste segundo projeto foi sinalizar caminhos de construção do futuro 

para cada um dos segmentos e áreas identificados no Projeto Setores Portadores de 
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Futuro, considerados como os mais promissores para a indústria do Estado até 2022. A 

partir dessa identificação, evidenciou-se a necessidade de concepção de mapas de 

trajetórias a serem percorridas para ampliar a competitividade de cada um dos setores. 

Com as Rotas definidas pretendeu-se também: 

1. Esboçar visões de futuro para cada um dos setores e áreas selecionados; 

2. Elaborar agenda convergente de ações de todas as partes interessadas 

para concentrar esforços e investimentos; 

3. Identificar tecnologias-chave para a indústria de Santa Catarina; 

4. Elaborar mapas com as trajetórias possíveis e desejáveis para cada um 

dos setores ou áreas estratégicas. 

 

Figura 20: Metodologia de caminho a seguir para a Construção das Rotas Estratégicas  

 
Fonte: FIESC, 2015. 

 
A construção das Rotas Estratégicas (roadmapping) se dá a partir da 
elaboração de estudos preparatórios, da organização e condução de painéis 
com empresários, especialistas de cada setor, consolidando-se os resultados 
por meio de publicações. Durante os painéis, diferentes agentes esboçam 
visões de futuro, elaboram agendas convergentes de ações para concentrar 
esforços e investimentos, identificam tecnologias-chave e elaboram mapas com 
as trajetórias possíveis e desejáveis para cada um dos setores ou áreas 
estratégicas da indústria de Santa Catarina (FIESC, 2015). 

 

iii) Masterplan; 

 

O terceiro projeto que compõe o PDIC se denomina Masterplan e tem por 

objetivo consolidar os principais pontos críticos que afetam a competitividade da 

indústria catarinense, apontados nos estudos das Rotas. Com o Masterplan pretende-

se identificar os pontos estruturantes que comprometem o crescimento das indústrias 

em Santa Catarina a curto, médio e longo prazo. Está sendo construído por meio de 

ações coordenadas e sistematizadas, com aprofundamento de estudos dos itens com 
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maior relevância, para os quais se indicam propostas de projetos que possam ser 

implementados pelos agentes responsáveis pelo desenvolvimento do Estado. 

A partir da identificação das ações necessárias ao desenvolvimento dos setores 

industriais, pretende-se alinhar as agendas de todos os agentes envolvidos, gerando a 

necessidade de maior interação entre estes, o que levará a FIESC a ampliar suas 

atividades de Articulações Setoriais. Portanto, os agentes envolvidos na construção e 

conclusão do PDIC de todas as etapas do Programa e em todo o estado de Santa 

Catarina, serão mais de 1100 pessoas, representando: a) Indústrias; b) Sindicatos; c) 

Governo; d) Terceiro Setor; e) Instituições de Ensino; f) Especialistas; g) Associações; h) 

Entidades Autônomas e; entre outros. 

 
O resultado final de todos os projetos será a conclusão de um trabalho coletivo, 
no qual empresários e especialistas setoriais, convidados pela FIESC, 
colocarão seus conhecimentos, a respeito do seu setor de atuação, a serviço da 
construção de um planejamento estratégico único para cada um dos setores da 
indústria catarinense (FIESC, 2015). 

 

Em suma, o propósito da política industrial é fomentar o avanço de setores 

econômicos essenciais para o desenvolvimento socioeconômico de determinada 

estrutura produtiva. Esse incentivo se faz elementar para que ocorra a difusão de 

tecnologias, um upgrade tecnológico, expansão dos níveis de emprego, dinamização 

industrial, geração de divisas e aumento do valor agregado, corroborando, com o 

aumento da competitividade industrial.  

É de extrema importância destacar o desenvolvimento regional, apesar de não 

ser o tema da pesquisa, mas é intrínseco e indissociável ao trabalho realizado pela 

FIESC, pelo PDIC e a influência exercida pelas gerações. E ao se mencionar o 

desenvolvimento regional, o mesmo deve ser entendido como elemento de um contexto 

amplo e estruturado – nacional e global.  

Há uma relação dialética entre o local e o global, pois, enquanto o segundo 
condiciona o local, o primeiro também é parte do global, que não é, então, só 
condicionado pelo local, mas também inexistente sem ele. Como parte 
condicionante e condicionada de um cenário mais amplo, o desenvolvimento 
regional deve estar atrelado e ser parte pertencente de uma política de 
desenvolvimento nacional. Assim, a política de desenvolvimento industrial 
regional não deve estar descolada da nacional, assim como as instituições 
formais regionais devem ficar alinhadas com um plano mais amplo de 
desenvolvimento (FONSECA et al., 2014, p.352 apud ALBAGLI, 1999).  
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Fonseca et al. (2014) asseveram ainda, que as políticas de desenvolvimento 

industrial regional não devem estar descoladas da nacional, bem como, deve haver um 

alinhamento entre as instituições formais regionais com uma estratégia mais ampla de 

desenvolvimento. Os autores complementam ao descreverem que as oportunidades de 

ações colaborativas e desenvolvimento são amplos tanto locais quanto regional. 

Para Fonseca et al. (2014, p. 352): 

Atualmente, conceitos como Arranjos Produtivos Locais (APL), conglomerados 
e distritos industriais fortalecem a necessidade da atuação local. Nesse 
contexto, alinhando-se a ideia de desenvolvimento regional à existência de uma 
estrutura institucional pertinente e ao conceito de política industrial, as ações de 
planejamento regionalmente estruturadas com participação dos diversos 
agentes interessados inserem-se em uma dinâmica industrial ampla e 
apresentam papel importante no desenvolvimento e competitividade industrial. 

 

O PDIC 2022 já gerou alguns importantes resultados mesmo tendo sido iniciado 

na segunda metade de 2012. Em maio de 2013, o projeto Setores Portadores de Futuro 

demonstrou o caminho a ser percorrido e os objetivos a serem perseguidos para 

indução de uma nova dinâmica de prosperidade para a economia de Santa Catarina 

(GOMES et al., 2014). 

Como consequência do projeto Setores Portadores de Futuro, o projeto Rotas 
Estratégicas também já mostrou importantes resultados, com a realização de 
estudos setoriais, painéis de especialistas e a construção de planejamento dos 

setores industriais (GOMES et al., 2014, p. 13). 

 

A seguir relacionam-se os resultados alcançados até o momento com o PDIC 

2022 nas indústrias catarinenses com o foco na mesorregião 5  Oeste ao qual o 

programa considera o Extremo-Oeste, o Oeste, o Alto-Uruguai Catarinense, o Centro-

Oeste, o Centro-Norte6. Porém, a pesquisa se aterá aos resultados em específico do 

município de Caçador/SC. 

 

4.1.3.1.  Principais resultados do Projeto Setores Portadores de Futuro 

 

Esse projeto segundo Gomes et al. (2014) e informativos da FIESC buscou 

identificar setores e áreas portadores de futuro para a indústria catarinense. Para tanto, 

                                                        
5 Mesorregião classificação de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE 
6 Essa classificação foi utilizada para padronizar as informações e possibilitar as comparações 
necessárias inerentes a essa pesquisa. 
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é importante ressaltar, que o projeto fez uso do recorte geográfico de estudo as 

mesorregiões conforme a classificação do IBGE. Todavia, o projeto norteado e 

intermediado pelo estudo socioeconômico (socioeconômico, industrial e PD&I) fez a 

análise da realidade econômica das seis mesorregiões existentes no Estado. 

Para Gomes et al. (2014) com os estudos socioeconômicos consumados 

possibilitou basilar e pré-selecionar os setores. E, a partir desta pré-seleção, foram 

analisadas as tendências (fenômenos sociais, econômicos, industriais e tecnológicos de 

impacto mundial, com poder de propagação nos diferentes cenários catarinenses). Os 

autores descrevem que tal análise de tendências visou dar subsídios na tomada de 

decisões dos agentes envolvidos para detectarem áreas e setores portadores de futuro 

para Santa Catarina. 

Todavia, os resultados oriundos da pré-seleção e do estudo de tendências 

facultaram em um amplo debate que ocorreram nos painéis de especialistas cujo tema 

central era o futuro da indústria catarinense. Ao todo, 350 especialistas provenientes 

das entidades envolvidas (indústria, academia, terceiro setor, governos municipal e 

estadual, entre outros) de cada mesorregião recebera um painel especifico.  

Um grupo de 56 setores e áreas (50 setores industriais e seis áreas emergentes 

ou transversais) foi considerado inicialmente na pesquisa e os resultados da priorização 

podem ser visualizados no Quadro 13 abaixo: 

Quadro 13: Os 56 Setores Portadores de Futuro Identificados. 

 
Fonte: Adaptado de FIESC, (2013a) 
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Dos 56 setores e áreas priorizados, três foram priorizados como portadores de 

futuro em todas as mesorregiões: energia, meio ambiente e tecnologia da informação e 

comunicação (TIC). 

Esses setores e áreas são decisivos tanto na busca quanto na geração de 
soluções inovadoras, podendo afetar diretamente os processos produtivos de 
diversos setores da economia catarinense. Outros três setores e áreas – 
construção civil, saúde e turismo – caracterizam-se por manifestar um efeito 
difusor sobre os demais podendo gerar externalidades positivas em cadeia 
sobre as diferentes atividades econômicas.  
Dessa forma, construção civil, energia, meio ambiente, saúde (equipamentos de 
saúde, fármacos e cosméticos), TIC e turismo podem ser considerados setores 
e áreas indutoras de desenvolvimento estadual, uma vez que, priorizados em 
todas as mesorregiões, servem também como impulsionadores de outras 
atividades econômicas. Os 50 outros setores e áreas priorizados em cada 
mesorregião foram agrupados em 14 setores e áreas identificados como 
portadores de futuro, considerando as características industriais e as 
especificidades de cada uma das mesorregiões. 

 

Quadro 14: Setores Portadores de Futuro Identificados Mesorregião Oeste X Município 
de Caçador. 

 Oeste Caçador 

Agroalimentar X X 
Bens de Capital X X 
Biotecnologia X  
Celulose e Papel X X 
Contrução Civil X X 
Energia X X 
Meio Ambiente X X 
Móveis e Madeira X X 
Saúde (Equipamentos de saúde, 
Fármacos e Cosméticos) 

X X 

TIC X X 
Turismo X X 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

 

O Quadro 14 demonstra “os setores portadores de futuro para a indústria 

catarinense divididos em setores e áreas priorizados em todas as mesorregiões e 

setores e áreas identificados de acordo com as especificidades mesorregionais” 

(Gomes et al., 2014, p. 16) . 
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Quadro 15: Setores Portadores de Futuro para a Indústria Catarinense 

Setores e áreas priorizados em 
todas as mesorregiões 

Setores e áreas identificados de 
acordo com as especificidades 

mesorregionais 

• Construção Civil 

• Energia 

• Meio Ambiente 

• Saúde7 

• Tecnologia da Informação & 
Comunicação  

• Turismo 

• Aeronáutico  

• Agroalimentar  

• Automotivo  

• Bens de Capital  

• Biotecnologia  

• Celulose & Papel  

• Cerâmica  

• Economia do Mar8 

• Metalmecânico & Metalurgia 

• Móveis & Madeira 

• Nanotecnologia 

• Naval 

• Produtos Químicos & Plástico 

• Têxteis & Confecções 
Fonte: Adaptado de Gomes et al. (2014, p. 14-15) apud FIESC, (2013a) 

 

É de extrema significância os resultados obtidos pelo projeto Setores Portadores 

de Futuro para o andamento do PDIC 2022 e concepção de uma postura mais ativa 

quanto ao desenvolvimento de Santa Catarina. Portanto, é imprescindível para o se 

alcançar esses grandes objetivos a identificação dos setores que podem impulsionar o 

Estado a um futuro mais competitivo (Gomes et al., 2014). 

No entanto, complementam os autores GOMES et al. (2014), é necessário se ter 

em mente o futuro a ser buscado de forma muito clara, tendo como etapa subsequente 

o planejamento estratégico das rotas e/ou ações que auxiliem na conexão entre 

presente e o tão almejado futuro ao qual o projeto PDIC 2022 visualiza. 

Na figura 21 se esclarece a distribuição dos 21 Setores Portadores de Futuro de 

forma visual: 14 setores e áreas denominados de acordo com as especificidades 

mesorregionais e seis priorizados em todas as mesorregiões. 

 

 

                                                        
7 O setor de Saúde incorpora os segmentos: equipamentos de saúde; fármacos; cosméticos. 
8 O setor Economia do Mar congrega os segmentos: recursos minerais e marinhos; alimentos do mar; 
portos e transporte marítimo; energias oceânicas; turismo. 
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Figura 21: Mapa dos Setores Portadores de Futuro 

 
Fonte: FIESC, 2013b. 

 

4.1.3.2. Projeto Rotas Estratégicas e seus principais resultados 

 

Já o Projeto Rotas Estratégicas Setoriais para os autores GOMES et al. (2014) 

significa o começo de um método de potencialização dos setores e áreas detectados 

como portadores de futuro para Santa Catarina. A FIESC conduziu entre 2013 e 2014 o 
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projeto e, os setores portadores de futuro manifestados previamente, estão sendo 

trabalhados em 16 Rotas Estratégicas, conforme Quadro 16: 

 

Quadro 16: Rotas estratégicas setoriais 

• Agroalimentar 

• Bens de Capital 

• Celulose & Papel 

• Cerâmica 

• Construção Civil 

• Economia do Mar9 

• Energia 

• Indústrias Emergentes10 

• Meio Ambiente 

• Metalmecânico & Metalurgia 
 

• Móveis & Madeira 

• Produtos Químicos & Plásticos 

• Saúde11 

• Tecnologia da Informação & 
Comunicação 

• Têxteis & Confecções 

• Turismo 

Fonte: Adaptado de FIESC, 2013a, p.44. 

 

“Os estudos preparatórios estão sendo realizados na primeira etapa de cada rota 

estratégica e buscam investigar o comportamento dos setores industriais nos últimos 

anos, a fim de fundamentar as próximas etapas do programa” (GOMES et al., 2014, p. 

18). Porém, as informações estão sendo captadas no que concerne à produção 

industrial, ao mercado de trabalho, ao comércio exterior, à PD&I e aos investimentos de 

todos os setores portadores de futuro.  

Sequencialmente, estas informações serão submetidas a análises no intuito de 

identificar por qual perspectiva se fará necessário visualizar o setor e/ou setores até 

2022, quais os pontos críticos e quais ações serão necessárias para que ocorra a 

alavancagem de um determinado setor e/ou setores.  Os dados trabalhados nas rotas 

são disponibilizados por meio de roadmaps setoriais. 

De acordo com os autores GOMES et al. (2014, p. 18) Até o terceiro trimestre de 

2014 “foram realizadas doze rotas: economia do mar, TIC, metalmecânica & metalurgia, 

                                                        
9 Para a realização das Rotas Estratégicas Setoriais, além de abarcar os segmentos de recursos minerais 
e marinhos, alimentos do mar, portos e transporte marítimo, energias oceânicas e turismo, o setor de 
Economia do Mar incorporará o setor Naval. 
10 Indústrias Emergentes faz referência aos setores Aeronáutico e Automotivo pelo fato destes serem 
novas indústrias para o estado de Santa Catarina. 
11 O setor de Saúde incorpora os segmentos: equipamentos de saúde; fármacos; cosméticos. 
Nota: As áreas de Biotecnologia e Nanotecnologia serão trabalhadas de forma transversal nos diversos 
setores identificados como portadores de futuro para a indústria catarinense. 
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cerâmica, móveis & madeira, saúde, têxtil & confecção, produtos químicos e plásticos, 

indústrias emergentes, construção civil, agroalimentar e energia”.  

 

Figura 22: O Mapa do Amanhã pós PDIC 2022 

 
Fonte: FIESC, 2014. 

 
 

Para concluir a contextualização sobre o PDIC 2022, a Figura 22 acima integra 

as informações do Mapa dos Setores Portadores de Futuro com Rotas Estratégicas 

Setoriais. Resumindo de certa forma, os objetivos da FIESC com o projeto em uma só 

imagem e, possibilitando uma melhor visualização/entendimento do que a instituição 

espera do futuro da indústria catarinense: organização, crescimento econômico e 

competitividade. 
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Figura 23: Valor da Transformação Industrial por Rotas Estratégicas Setoriais, Santa 
Catarina, 2007-2011 (em R$ bilhões) 

 
Fonte: Fonseca et al., 2014 apud IBGE – PIA, 2007-2011. 

 
 

Enquanto no País o crescimento do Valor da Transformação Industrial – VTI foi 

de 5%, nos dos setores que integram as rotas obteve um percentual médio de aumento 

de 6% em Santa Catarina entre anos de 2007 a 2011.  O setor  de alimentos e bebidas 

(rota agroalimentar) possuem um VTI  acima de 19%. Em 2º lugar em VTI, as indústrias 

têxtil e confecção detêm 18% do total. 

Porém, em 2011, essa rota evidenciou uma queda na produção. Do total do VTI 

catarinense, as indústrias tradicionais (rotas agroalimentar e de têxtil & confecção) 

detiveram uma média  27% deixando evidente o grau de importância do programa para 

estes setores. Metalmecânica & metalurgia e energia juntas representam 11% do VTI 

total, o que demosntra também a importância destas indústrias para economina para o 

estado. É um setor que se destatou neste período entre 2007-2011, ao qual despontou 

com um crescimento médio de 15% devido ao desempenho obtido no processo fabril de 

produtos de siderurgia e metal. 
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Nos setores de economia do mar e TIC apesar de serem menos expressivos na 

industrialização catarinense, obtiveram um desempenho de crescimento médio de 37% 

e 20%, respectivamente conforme a Figura 24. Contudo, o setor de bens de capital, no 

que se observou no período, vem sofrendo quenda em sua participação muito embora, 

possua um grau de importância na exportação catarinense.  

Figura 24: Exportações por Rotas Estratégicas Setoriais, Santa Catarina, 2007-2013 
(em US$ bilhões) 

 
Fonte: Fonseca et al., 2014 apud IBGE – PIA, 2007-2011. 

 

A importação catarinense é formada, na maioria, por produtos industrualizados 

dos setors químicos & plásticos e metalmecânica & metalurgia, com maior valor 

agregado do que os produtos exportados causando déficit na balança comercial, 

conforme podemos observar na figura abaixo (Figura 25). Ainda que esses setores 

representem um maior valume de importação ao longo dos anos perderam participação 

no total para produtos como os da rota de economia do nar, têxtil & confecção e 

indústrias emergentes. 
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Figura 25: Importações por Rotas Estratégicas Setoriais, Santa Catarina, 2007-2013 
(em US$ bilhões) 

 
Fonte: Fonseca et al., 2014 apud IBGE – PIA, 2007-2011. 

 

4.1.3.3. Estudo Socioeconômico da Mesorregião Oeste X Estudo Socioeconômico do 

Município de Caçador 

 
Neste tópicos serão apresentados o estudo socioeconômico da mesorregião 

oeste e compará-lo aos estudo socioeconômico do município de Caçador. No intuíto de 

responder um dos objetivos específicos deste estudo. Inicialmente, a Figura 26 nos 

elucida quais os municípios pertencentes a Mesorregião Oeste. 
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Figura 26: Municípios integrantes da Mesorregião Oeste 

                      
Fonte: Adaptado de FIESC, 2013. 

 

No Quadro 17 podemos observar que das regiões integrantes da mesorregião, o 

Oeste se destaca com sendo a maior região, possui 597,8 mil habitantes, sendo 8,9% 

da população de Santa Catarina. Sua maior cidade é Chapecó. O PIB da região tem 

uma participação de 7,2% no PIB estadual. Seguida pela região Centro-Norte que 

possui 408,4 mil habitantes, sendo 6,1% da população de Santa Catarina. Caçador é a 

maior cidade em população.  Conforme dados apresentados pela FIESC e o IBGE. 

 

Quadro 17: População 2014 e PIB 2012 da Região Centro-Oeste Catarinense 

Região Habitantes em 
2014 

PIB total 2012* 
(R$ mil) 

PIB per capita 
2012* (R$) 

Extremo-Oeste 170.508 3.182.903 19.106,78 
Oeste 597.765 12.678.585 22.073,21 
Centro-Oeste 191.336 4.801.218 25.904,92 
Alto Uruguai 150.059 3.996.480 27.251,45 
Centro-Norte 408.436 7.348.083 18.571,94 
Mesorregião Oeste 1.518.104 32.007.269 112.908,30 
Caçador 75.048 1.731.079 24.080,90 

Fonte: Adaptado de FIESC, 2015 apud IBGE12. 

                                                        
12 Dados sujeitos a revisão. O PIB per capita foi calculado com base na população de 2012. Obs.: Em 
agosto de 2015 ainda não estavam disponíveis os dados do PIB de 2013 e de 2014. 
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A mesorregião conforme o PDIC 2022 e o IBGE classificam, possui 1,5 milhões 

de habitantes, o que representa aproximadamente 22,57% da população de Santa 

Catarina. E, uma representatividade de 18,08% no PIB estadual. 

 

Quadro 18: Comércio Internacional – Balança Comercial em 2014 (US$) 

Região Exportação Importação Saldo 

Extremo-Oeste 180.837.626 106.472.207 74.365.422 
Oeste 91.572.100 169.843.510 -78.271.410 
Centro-Oeste 136.778.147 15.186.328 121.591.819 
Alto Uruguai 334.341.598 25.405.223 308.936.375 
Centro-Norte 518.891.884 141.195.168 377.696.716 
Mesorregião Oeste 1.262.421.355 458.102.436 804.318.922 
Caçador 247.425.786 96.742.539 150.683.247 

Fonte: FIESC, 2013 apud MDIC/SECEX.  

 

O Extremo Oeste possui uma balança comercial superavitária, e apresentou em 

2014 um saldo de US$ 74,4 milhões. As exportações totalizaram US$ 181 milhões e as 

importações US$ 106,5 milhões. O Oeste apresentou um saldo negativo de US$ 78,3 

milhões em sua balança comercial em 2014, resultado de US$ 91,6 milhões de 

exportação e US$ 169,8 milhões de importação. O Centro-Oeste exportou US$ 136,8 

milhões em 2014 e importou US$ 15,2 milhões, resultando em um saldo positivo de 

US$ 121,6 milhões em sua balança comercial. O Alto Uruguai possui uma balança 

comercial superavitária, tendo apresentado em 2014 um saldo de US$ 308,9 milhões. 

As exportações registraram US$ 334,3 milhões e as importações US$ 25,4 milhões. O 

Centro-Norte apresentou em 2014 um saldo positivo de US$ 377,7 milhões em sua 

balança comercial. Suas exportações alcançaram US$ 518,9 milhões e as importações 

US$ 141,2 milhões. 

A atividade industrial que mais emprega nas regiões, Extremo-Oeste e Oeste, é 

a Alimentar. Na sequência deve-se citar o setor Mobiliário e Madeira. Nas regiões Meio-

Oeste e Alto Uruguai a atividade industrial que mais emprega na região é a Alimentar. 

Já na região Centro-Norte o destaca fica por conta da atividade Madeireira. Estes dados 

se referem as atividades de agropecuária, extrativismo vegetal e pesca, Indústria 

extrativa mineral, Indústria de transformação, Serviços industriais de utilidade pública, 

Construção Civil, Comércio e Serviços (Quadro 19). 
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Quadro 19: Número de estabelecimentos e de trabalhadores 

Região Número de 
estabelecimentos13 

Número de trabalhadores 

Extremo-Oeste 5.765 39.620 
Oeste 21.250 180.205 
Centro-Oeste 6.665 63.160 
Alto Uruguai 5.459 47.724 
Centro-Norte 11.478 106.645 
Mesorregião Oeste 50.617 437.354 
Caçador 2.407 23.651 

Fonte: FIESC, 2013 apud Ministério do Trabalho e Emprego – RAIS 2014 – CNAE 2.0. 

 

Figura 27: Perfil dos trabalhadores da indústria da Mesorregião Oeste 

 
Fonte: FIESC, 2013. 

 
Dados levantados pelo PDIC 2022 de acordo com a Figura 27 acima, o salário 

mínimo da mesorregião oeste estava na média de 3 salários mínimos em 2011, 

enquanto Caçador em 2015 possuía uma média salarial de 2,5 salários com 23. 651 

trabalhadores assalariados. Quanto à escolaridade, na mesorregião apenas 4,7% dos 

profissionais possuem ensino superior e 0.03% pós-graduação.  

A população da mesorregião em 2011 de 18-39 anos 105.408 indivíduos, de 40-

50 ou + era de 43.851 indivíduos. Já Caçador em 2010 sua população de 15-39 anos 

era de 29.703 indivíduos e de 40-50 ou + era de 23.157 pessoas. Em caçador do total 

da população 50,48% do gênero feminino e 49,52% do gênero masculino. Na 

mesorregião 66% do gênero masculino e 34% do gênero feminino. 

                                                        
13  Apenas os estabelecimentos que realizaram alguma movimentação de pessoal durante o ano 
(admitiram ou demitiram). 
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Figura 28: Perfil da Indústria 

 
Fonte: FIESC, 2013.14 

 

                                                        
14 IBGE (2010b); Secretaria da Fazenda do Estado de Santa Catarina (2010); BRASIL (2011a); CNPq 
(2012). 
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Figura 29: Perfil de P&DI 

 
Fonte: FIESC, 2013.15 

                                                        
15 Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico d Tecnológico (CNPq). Diretório dos Grupos de 
Pesquisa no Brasil, 2012; BRASIL. Ministério da Educação. Sistema e-MEC, 2012; BRASIL. Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Inovação. Indicadores de Ciência e Tecnologia, 2011; Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). GeoCapes, 2012. 
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Quanto ao perfil da indústria à mesorregião (Figura 28) o PIB industrial em 2011 

era de R$ 8,1 Bilhões enquanto que em Caçador no ano de 2014 registrou um valor de 

R$1.085.672 milhões, ou seja, o PIB do município três anos após o resultado do PDIC 

2022 representava apenas 0,013% aprox. do PIB da mesorregião. Os demais 

indicadores que o PDIC 2022 evidenciou no perfil industrial, não fora achado 

indicadores no município para comparação. 

Todavia, no perfil de PD&I o PDIC2022 evidenciou e que o município possui são: 

02 Faculdades Técnicas (IFSC e SENAC), 04 núcleos de Faculdades EaD (UNIARP, 

UNINTER, UnC e UNOPAR) 01 Universidade (UNIARP). Deste modo, possui os cursos 

mencionados nas ciências elencadas, bem como, os grupos de estudos. O que está 

falta ao município são cursos técnicos, profissional e/ou de graduação nas áreas de 

produtos químico e plásticos, metalmecânica/metalúrgica, biotecnologia, papel e 

celulose, madeira e afins e no setor de couro e afins. Estes cursos também foram 

mencionados nas entrevistas como algo a ser melhorado no município e região 

 
4.1.4. Objetivo Específico 3 – Examinar as gerações existentes e o perfil de carreira 

desejado pelas indústrias no município de Caçador/SC. 

 

Para cumprir esse objetivo foram realizadas 03 entrevistas em empresas de 

grande porte do município de Caçador/SC. Essas três indústrias juntas são 

responsáveis por aproximadamente 2.000 empregos diretos e estima-se que 

aproximadamente 200 empregos indiretos. E, um faturamento médio de R$ 806 milhões, 

aproximadamente. 

 

4.1.4.1. Empresa Viposa 

 

Para a empresa, a geração Y tem mais dificuldade em se adaptar ao tipo de 

gestão familiar, pois as decisões não são tão rápidas. Há conflitos geracionais devido a 

gestão familiar da empresa e, estar na terceira geração e, o principal fator é a 

tecnologia. Diferença de formação entre os gestores e possível ascensão de cargo sem 

conhecer o chão de fábrica também gerou certo desconforto entre subordinados. As 

primeiras gerações passaram por dificuldades financeiras e a geração atual assumiu a 
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empresa mais organizada. Estrategicamente tirou o foco do mercado americano e focou 

mais o mercado europeu por ser mais humanizado. Para as próximas gerações de 

colaboradores estima-se que sejam mais capacitados e bilíngues e/ou poliglotas, devido 

ao mercado em qual atuam (italiano, alemão, inglês e mandarim) engenheiros, 

administradores e contadores da área tributária são bem quistos, mas é importante ao 

menos uma segunda língua. As áreas, Comercial e de Marketing, são de extrema 

importância e às vezes terceirizados, pois o mercado está cada vez mais exigente.  

Quanto aos produtos, no futuro vamos priorizar os couros técnicos semiacabado 

e acabado pelo fato de que agregam muito valor. Para que isso ocorra o quadro 

funcional provavelmente será ampliado. Porém, falta logística mais condizente para o 

desenvolvimento industrial de nosso município, região e estado (estradas em boas 

condições, aeroportos tanto para passageiros quanto pra carga, agilidade portuária). 

Não sabe em que nível afeta a logística no município e região, mas afeta com certeza 

no resultado. Talvez duplicação das estradas, talvez trem, trabalhamos muito com os 

portos de Itajaí e Paranaguá. 

Recentemente aderimos ao E-commerce, outra área que demanda de 

profissional qualificado. Nós possuímos perfis traçados e específicos para cada função 

dentro da empresa. Senão tiver foco na contratação à chance de errar é muito maior. 

Sempre buscamos elevação da escolaridade e se intensificou em 1996 para a 

conquista da ISO 9000, ao qual atingimos o objetivo em 1998 e mantemos treinamentos 

constantes para manter a ISO e também devido ao fato que nossa atividade não 

encontra mão de obra qualificada, o que exige capacitações. O individuo entra na 

empresa, passa por “rituais” de integrações e treinamentos para a atividade ao qual vai 

desempenhar além da integração técnica inerente a função desempenhada. Inclusive 

relacionado segurança no trabalho. Desde 1996 o foco é comprometimento e qualidade. 

Na área de treinamentos utilizamos muito as empresas do sistema “S” (Senai e 

Senac Caçador/SC e/ou Estância Velha/RS) e/ou Fundação SERTI em Florianópolis em 

treinamentos específicos (medições, e exigências da ISO 9000 e da ISO TS, em casos 

específicos importamos a mão de obra em Estância Velha/RS. Em geral, o que 

procuramos em um profissional são as seguintes qualificações: 

• Escolaridade 
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• Disposição Para Se Atualizar Profissionalmente 

• Atitude de Dono 

• Trabalho Em Equipe 

• Comprometimento 

• Disponibilidade 

• Honestidade 

• Franqueza 

 

Conhecemos o PDIC 2022 e de forma parcial influencia em nossas decisões 

contratuais de futuros colaboradores. Precisamos muito que as Universidades da 

Região se atentem as necessidades da indústria, não somente para o setor 

administrativo. Precisamos de pessoas com qualificação e competência para operar 

alguns tipos de máquinas e equipamentos específicos que só a nossa região tem, ou 

seja, setor técnico, operacional – chão de fábrica. 

 Antigamente tínhamos mais colaboradores especialistas, mas estamos aos 

poucos perdendo nossos especialistas para outras regiões, nos deixando mais nas 

mãos dos terceirizados. Com a ajuda das instituições de ensino, teremos mais mão de 

obra especializada e buscarmos reter esses profissionais gerando benefícios às 

indústrias e diminuir o desemprego. 

 

4.1.4.2. Empresa Maxiplast 

 

Eu acho que a primeira diferença é essa falta de paciência no retorno. Essa nova 

geração que está vindo, entrou na empresa e quer retorno imediato daquilo que está 

fazendo. Ela quer começar na empresa e já nos 30 dias iniciais quer um salário maior, 

um pacote de benefícios, já quer ser promovida e não tem essa paciência de respeitar 

os degraus para chegar ao topo. As gerações passadas já são diferentes, eles têm mais 

comprometimento; quando iniciavam seu trabalho em uma determinada empresa, 

buscavam ficar até a sua aposentadoria. Eles tinham consciência de que era preciso se 

dedicar alguns anos no mesmo cargo, para então ir crescendo dentro da empresa. 
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Em relação qual geração contratar, é uma questão bem relativa ao cargo, 

depende do cargo que eu preciso, de repente para cargo de produção, auxiliar de 

produção, nós precisamos de uma mão-de-obra mais jovem, que tenha mais disposição. 

Só que, em virtude desse problema de eles quererem tudo para ontem, de eles não 

terem essa paciência em aprender (por exemplo, no setor de extrusão nós tínhamos 

que treinar algumas auxiliares para futuramente se tornarem extrusores. Muitos deles 

começaram a serem treinados, os supervisores começaram a investir nesses 

funcionários, mas eles acabaram saindo, se desligando da empresa, não dando 

importância para a função) os jovens da geração Y se tornam muito rotativos, então 

depende muito de na hora da contratação de você optar por uma função mais 

específica. Então, nossos supervisores não solicitam para contratar pessoas de 30 anos 

para cima. Somos nós sabemos quem vai entrar em nossa empresa e se dedicar mais 

à função, porque já tem uma idade maior existe uma necessidade Ir trabalhar. Nesses 

casos, nós percebemos que eles não querem ficar pulando de galho em galho. 

E a dificuldade que nós encontramos hoje é encontrar uma mão de obra 

qualificada no mercado de trabalho, tanto na região de Caçador como em outra região 

onde nós temos uma filial da nossa empresa, que fica em Serafina Corrêa/RS. Esta 

história de nós estarmos qualificando o pessoal, de dar treinamento buscando um 

aperfeiçoamento um curso ou alguma coisa que seja voltada para o plástico seria 

essencial para nossa empresa hoje. Você consegue encontrar bastantes auxiliares, mas 

o operador é muito difícil, tanto que você percebe que aqui em Caçador nós temos 

várias empresas do mesmo ramo que do setor de plástico, então você deveria achar 

com mais facilidade, mas não é assim que ocorre, é muito difícil. Então nós fazemos a 

capacitação dos nossos auxiliares para que possamos dar um retorno para nossa 

empresa. É bem complicado, nós precisamos não somente de graduações de 

universitários, mais precisamos mesmo é de especializações técnicas para os cargos 

mais específicos. Nós, por várias vezes já tentamos colocação de alguns dos nossos 

funcionários para fazer cursos técnicos, mas percebemos que não teve tanta aceitação 

e nem o comprometimento necessário por parte do funcionário para melhorar dentro da 

empresa. 
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Nós temos aqui agora o IFSC. Eles fornecem o curso técnico de plástico. E 

também somos parceiros do sistema FIESC, mas para cursos mais diferenciados, por 

exemplo, às NR’s, cursos de capacitação para outros setores, mas não existe nenhum 

tipo de capacitação do Sistema FIESC para a indústria de plástico e especificamente, 

por exemplo, um curso de extrusão você não encontra. Tem-se que contratar pessoas 

ou empresas terceirizadas, às vezes temos que fazer parcerias com algumas empresas 

que fornecem matéria-prima e que fornecem, dessa forma, algum curso específico da 

área. E quando nós encontramos algum funcionário específico para o cargo, 

normalmente ele é de muito longe, São Paulo, Curitiba, sendo assim, eles já geram um 

custo maior. Seria um transtorno, por exemplo, mandar uma turma inteira para se 

capacitar na cidade de São Paulo. 

Os conflitos geracionais geralmente são de ordem de resistências às mudanças 

por parte de gerações “mais antigas”, mas com o tempo essas barreiras para a 

aceitação vão sendo superadas. Já houve relatos também no setor operacional que os 

funcionários mais antigos tentam tolher os novos funcionários de exercerem a função 

da forma que não fosse a do modo operacional mais antigo, impedindo-os de executá-

las com as novas mudanças. O Departamento de Pessoal, juntamente com Recursos 

Humanos tentam o tempo inteiro trazer mudanças positivas para empresa, mas nós 

percebemos que eles têm muita resistência para atendê-las. Nós tentamos informá-los 

que se pararmos no tempo a produção não supre a demanda e não agregar valor aos 

seus produtos, mas se aumentar a sua produção, vai consequentemente dar a ele uma 

maior oportunidade de crescimento dentro da empresa. 

Nos setores de supervisão a maioria é das gerações baby Boomer e X, mas no 

nível operacional e tático, como se renovam constantemente, o nosso quadro trabalha 

muito com as gerações Y e Z, e automaticamente vai se refazendo. 

Para todos os cargos definimos um perfil para a contratação de acordo com as 

necessidades cada cargo e função, e também, de acordo com o plano de carreira que 

estamos tentando implantar, com as descrições das atividades de cada cargo. E para a 

contratação, hoje, nós buscamos a pró-atividade nos nossos funcionários, porque 

dentro da pró-atividade entram todas as características que nós precisamos. 
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Nós precisamos do perfil de uma pessoa que vai correr atrás e que queira 

aprender, não só o trabalho dele, mas também ajudar os colegas desta forma. Assim 

ele estará aprendendo também outra função e estará crescendo junto com a empresa. 

Por isso, eu acho que todas as características, como por exemplo, comprometimento, 

bondade, entre outros, já estão incluídas na pró-atividade. E, trabalhamos com as ISO, 

e a ISO já seleciona muita coisa, além das documentações necessárias, Grau de 

instrução; dessa forma; eu tenho que atender as exigências das ISO. 

Não conhecemos o PDIC 2022 e desse modo não interfere em tomadas de 

decisões dentro da organização. Nós precisamos de mais qualificação, nós precisamos 

da integração das universidades da nossa região para ofertar aos cidadãos que compõe 

a região de Caçador e cidades vizinhas uma melhor qualificação profissional. É 

necessário que essas instituições se adequem às necessidades da nossa região. Nós 

precisamos demais de cursos técnicos voltados à indústria para atender as 

necessidades da nossa região. 

 

4.1.4.3. Empresa Guararapes 

 

Os jovens não têm paciência e consequentemente comprometimento que a 

empresa gostaria que eles tivessem, o comprometimento deles se relaciona a sua 

vontade, objetivo pessoal. Já a geração mais antiga é comprometida demais, mas essa 

diferença de gerações na empresa é saudável, é preciso saber aproveitar as qualidades 

que todas elas têm. O que você tem que ver é o que a empresa precisa fazer e ver se 

essa pessoa, se esse perfil se encaixa na função, analisar muito bem as características 

da função para ver se a pessoa se encaixa em determinada função e se vai se adaptar. 

Eu percebo que elas convivem muito bem se você proporcionar um ambiente saudável, 

no qual você ressalte as qualidades, porque todos nós temos qualidades. E todos nós 

temos defeitos, mas temos uma maneira de querer trabalhar em cima dos defeitos que 

a gente tem. E eu acho que a gente tem que trabalhar sim, mas em cima dos defeitos, 

desenvolver as qualidades, e não tentar desenvolver as coisas que você sabe que não 

tem aptidão. Aproveitar estas competências e essas qualidades de uma maneira 
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satisfatória e não procurar trabalhar em cima do defeito. O defeito você tem que 

minimizar. 

Então as principais características destas gerações que nós temos, dos milênios, 

ainda não estão no mercado de trabalho, se bem que nós temos algumas pessoas de 

16 anos que nasceram a partir do ano 2000 que já estão entrando na empresa com o 

programa Jovem Aprendiz que hoje em dia mudou. Ele vai até os 23 anos, é de 14 até 

23 anos. O que a gente observa é que essa é uma oportunidade excelente. Eu fui e 

Jovem Aprendiz. Na época, ela se chamava Menor Aprendiz e é uma excelente 

oportunidade para você trazer o jovem para dentro da empresa com 16, 17 ou 18 anos, 

só que lógico de 14 a 18 anos, você só pode os colocar em áreas administrativas. De 

18 anos acima você já pode colocá-los na fábrica. Nós temos na empresa, acima de 18 

anos, jovens aprendizes. No chão de fábrica, tenho no setor de qualidade do laboratório, 

eles podem estar dentro da fábrica acima de 18 anos. Eu tenho, no setor de recursos 

humanos, um jovem aprendiz, tenho outra na área fiscal e logística e eu tenho mais 

cinco que trabalham meio período e no outro período eles vão ao SENAI. É uma 

excelente oportunidade você transmitir para estes jovens a cultura da empresa, os 

valores da empresa, como que funciona o mercado de trabalho e o que a gente pode 

perceber é que eles são muito rápidos, eles pegam as coisas super-rápido, eles têm 

uma capacidade de pegar as coisas no ar, você explica as coisas e pronto. 

Quanto a conflitos geracionais acredito ocorrem todos os dias, mas a gente não 

capta isso. Existem principalmente em questão de procedimentos, os mais jovens não 

são muito ligados a procedimentos, regras, normas, ordens. Eles querem saber o 

porquê disso e o porquê daquilo. Nós percebemos mais o conflito de opiniões entre as 

gerações. O nosso gestor da empresa é um rapaz com 37 anos, o nosso diretor 

presidente, tem 37 anos, e nosso diretor industrial, ele tem 38 anos, então são da 

geração X. Nós temos descrição dos cargos para as vagas a serem preenchidas, mas 

não temos restrição de idade, não se faz restrição nem de raça nem de cor nem de 

sexo, nós temos mais de 24% dos funcionários da nossa indústria que são mulheres e 

esse número tem crescido, porque dois anos atrás ele era de 19% de acordo com cada 

função de cada cargo É que a gente vai analisar a necessidade. 
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A nossa empresa utiliza pouca mão-de-obra na produção, basicamente é tudo 

automatizado. Em um setor, há 40 pessoas para trabalhar 24 horas, são cinco turnos. 

Você vai ver que tem oito pessoas trabalhando em cada turno hoje, e em outro setor 

que é mais antigo tem uns 12 trabalhando na linha de produção. Temos 

acompanhamento para saber quais são as dificuldades dos nossos funcionários para 

tentar resolver os conflitos do ambiente de trabalho, juntamente com a nossa psicóloga 

nas pausas de 15 minutinhos. Mas nós não fazemos distinção das gerações dentro da 

nossa empresa, porém a descrição do cargo exige. Se eu quero uma pessoa com mais 

experiência é lógico que ela vai ser uma pessoa de mais idade. 

As principais competências profissionais são responsabilidade, 

comprometimento, tem que ser curioso, ser uma pessoa proativa, saber se relacionar 

com os outros é muito importante, ser honesto e assumir os seus erros e as habilidades 

profissionais nós vamos desenvolver. Quanto ao PDIC 2022 conhecemos e influencia 

de forma parcial nas tomadas de decisões em nossa empresa. 

Existe a necessidade de implantar cursos direcionados às indústrias da nossa 

região, por exemplo, o curso de Tecnologia da Madeira. Aqui em Caçador, sendo a 

capital da Madeira, não temos um curso voltado para isso. Não podemos confundir com 

engenharia florestal. Esse curso só existe na cidade de São Paulo, na divisa com o 

Paraná, mas eu acredito que em Caçador nós deveríamos ter este curso. As nossas 

universidades deveriam implantar mais cursos técnicos, relacionados às indústrias da 

nossa região. 

Em suma, o PDIC 2022 está em prática e de modo geral vem trazendo resultado, 

mesmo que pareça imperceptível em alguns setores, mas a ideia foi lançada, objetivos 

foram traçados e o projeto continua em andamento e captando indicadores que auxiliam 

nas tomadas de decisões. Enquanto as carreiras e as gerações, com referencial teórico 

de suporte em conjunto com as entrevistas com os setores de R.H e Departamento de 

Pessoal das indústrias, foi possível identificar as gerações presentes e suas diferenças, 

a existência de conflitos, porém a indústria está atenta e os resolvendo de forma 

coerente, é notório também as angústias das indústrias em captar profissionais 

capacitados, ou ainda, de ter pouca ou nenhuma opção de captação no município e 

região. Outro fator evidenciado foi à infraestrutura logística precária no município e 
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região, o que é algo contraditório. Se o estado está envolvido no PDIC 2022 e também 

possui profundo interesse no desenvolvimento econômico regional de cada 

mesorregião, por que não existem ações efetivas para melhorar o escoamento da 

produção da mesorregião oeste? E quando a indústria se refere em melhorias na 

logística, não é apenas em estradas, mas também em aeroportos, ferrovias e portos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As indústrias, enquanto organizações complexas passam por reestruturações e 

adaptações. Estas, perante vários desafios, têm como meta a expansão do sistema de 

gestão industrial, bem como a necessidade de se adequar as novas gerações de 

funcionários. Os atuais organogramas das empresas são compostos por diferentes 

gerações, convivendo diariamente, cada uma com seu perfil, características, 

experiências e vivências. As empresas passam por um momento único, pois pela 

primeira vez cinco gerações convivem juntas, os Veteranos, os Baby Boomers, a 

Geração X, a Geração Y e a Geração Z. Diante deste cenário e vislumbrando a atuação 

nas empresas destas gerações, foi necessário contextualizar o que se compreende 

como carreiras. Afinal, para suprir os postos de trabalho, os profissionais definem sua 

vida profissional de acordo com o perfil de cada empresa. Várias gerações trabalham 

em conjunto e concomitantemente. O objetivo da pesquisa foi de analisar o perfil de 

carreira desejado pelas indústrias da região de Caçador/SC. A FIESC por meio das 

alianças com entidades (governos, instituições de ensino e etc.) projetou o PDIC, que 

demarca o começo do processo de materialização de uma visão de futuro desejada até 

2022, a fim de situar Santa Catarina em posição competitiva de destaque nos cenários, 

nacional e internacional. Para tanto, a pesquisa respondeu os seguintes objetivos 

específicos:  

Objetivo específico 01: descrever as interpretações teóricas sobre carreira e tipos 

de gerações – o referencial teórico nos permitiu constatar que a carreira profissional 

deixou de ser algo com progressão linear, vertical e estável para uma progressão 

descontínua e instável. O profissional deixou de ser apenas especialista em uma tarefa 

e passou a ser multitarefas. Deixou de se dedicar a uma só empresa e passou a 

trabalhar em duas ou mais empresa. A influência geracional colaborou com tais 

mudanças e a carreira passou a ser pensada e gerida não somente pelos os objetivos 

da empresa, mas principalmente pelos objetivos pessoais. Assim como, experiências 

vivenciadas em momentos específicos também influenciaram nas mudanças e foram 

distinguindo as gerações e o modo como conduzem sua carreira. 
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O objetivo específico 02 - Relatar a política industrial do Programa de 

Desenvolvimento Industrial Catarinense – PDIC 2022/FIESC para a mesorregião do 

Oeste, município de Caçador/SC - Em suma, o propósito da política industrial é 

fomentar o avanço de setores econômicos essenciais para o desenvolvimento 

socioeconômico de determinada estrutura produtiva. Esse incentivo se faz elementar 

para que ocorra a difusão de tecnologias, um upgrade tecnológico, expansão dos níveis 

de emprego, dinamização industrial, geração de divisas e aumento do valor agregado, 

corroborando, com o aumento da competitividade industrial. É de extrema importância 

destacar o desenvolvimento regional, apesar de não ser o tema da pesquisa, mas é 

intrínseco e indissociável ao trabalho realizado pela FIESC, pelo PDIC e a influência 

exercida pelas gerações. E ao se mencionar o desenvolvimento regional, o mesmo 

deve ser entendido como elemento de um contexto amplo e estruturado – nacional e 

global. Os Setores Portadores de Futuro identificados para o município de Caçador são: 

o Agroalimentar; Bens de Capital; Celulose e Papel; Construção Civil; Energia; Meio 

Ambiente; Móveis e Madeira; Saúde (Equipamentos de saúde, Fármacos e Cosméticos); 

TIC – Tecnologia da Informação e Comunicação e; Turismo. E, as Rotas Estratégicas 

Setoriais: agroalimentar; biotecnologia; móveis & madeira; meio ambiente; TIC; 

construção civil; Celulose e Papel; bens de capital; energia; saúde e; turismo; 

O objetivo específico 03 – Examinar as gerações existentes e o perfil de carreira 

desejado pelas indústrias no município de Caçador/SC – as gerações X e Y foram 

citadas pelas indústrias entrevistas. Em 02 a carreira administrativa, especificamente 

gerencial é exercida pela geração X e a operacional predomina a geração Y (gestoras 

das empresas do Anexo B e C). Na outra indústria pesquisada, tanto a carreira 

gerencial quanto operacional, são de predominância geracional Y (gestor da empresa 

do Anexo D). Quanto à impaciência, imediatismo e falta de comprometimento da 

geração Y é unanime as queixas, assim como, a geração X foi evidenciado dificuldade 

ou resistência a mudanças (gestores das empresas dos Anexos B, C e D). Em 

contrapartida a geração X evidenciou-se de forma positiva o seu comprometimento com 

os objetivos organizacionais, e a Y a facilidade de aprendizagem e adaptação rápida as 

mudanças (gestores das empresas dos Anexos B, C e D). O perfil que foi mais citado: 

Escolaridade; Comprometimento; Disposição para se Atualizar Profissionalmente; 
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Honestidade; proatividade; Franqueza; Atitude de Dono (empreendedor); Trabalho em 

Equipe e Disponibilidade (gestores das empresas dos Anexos B, C e D). 

Os conflitos foram relatados, porém é algo que a empresa está resolvendo sem 

maiores problemas (gestores das empresas dos Anexos B, C e D). Tem empresa que 

gosta da diferença geracional e foca nas qualidades de cada indivíduo “ignorando” os 

defeitos no intuito de tirar o foco deles para que os mesmos não venham sucumbir suas 

qualidades (gestor da empresa do Anexo D). O que as empresas mais necessitam na 

verdade é uma maior participação das instituições de ensino ofertando cursos de 

técnicos, capacitação ou até mesmo de graduação nas áreas das indústrias locais e 

regionais (gestores das empresas dos Anexos B, C e D).  

Em síntese, como resultados na relação existente entre o perfil de carreira 

desejado pelas indústrias pesquisadas e a diversidade de duas gerações 

predominantes, X e Y, foi possível verificar que as empresas diante dessa constatação 

procuram direcionar os colaboradores de acordo com a geração a qual pertence, desse 

modo ajustando-os em setores condizentes com suas perspectivas e características, 

alinhando os objetivos pessoal e profissional (gestores das empresas dos Anexos B, C 

e D). O PDIC 2022, por sua vez, não influencia de forma significativa nas tomadas de 

decisões estratégicas das empresas (gestores das empresas dos Anexos B, C e D). 

Na pesquisa não se detectou correlação no perfil de carreira almejado pelas 

indústrias e o PDIC/2022. Ficou claro que o Programa é pouco conhecido pelas 

empresas entrevistadas e que o programa não norteia as decisões estratégicas e nem 

de carreira profissional. 

Para estudos futuros, seria interessante pegar os indicadores do PDIC 2022 e 

levantar os dados no município e compará-los para ver se de fato o projeto está dando 

resultado esperado. Outra possibilidade é fazer um levantamento geracional na 

indústria, comércio e agricultura. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA  
 
Tópicos temáticos das entrevistas com gestores do Setor de Recursos 
Humanos, na cidade de Caçador/SC: 
 
BLOCO  A – CARACTERIZAÇÃO  DO ENTREVISTADO   
  

1. Nome:  
2. Escolaridade:  
3. Formação acadêmica: 
4. Experiência  profissional (funções exercidas, tempo em cada 

função, descrição  das principais atividades realizadas). 
 
BLOCO B – CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

 
1. Nome Fantasia:  
2. Ramo de Atividade:    
3. Porte da Empresa: 
4. Número de Funcionários:  
5. Empregos Indiretos: 

 
BLOCO C – DIAGNÓSTICO SOBRE A INFLUÊNCIA DAS GERAÇÕES 
NA PERCEPÇÃO DO SETOR DE R.H. 

 
1. O que você pensa sobre as diferenças de gerações que existem nas 

empresas, quais as diferenças e semelhanças que as distinguem? 
 

2. Já ocorreram conflitos entre as gerações na empresa? Você poderia 
dar algum exemplo? 

 
3. Que ações/práticas, em sua opinião, são próprias do estilo de gestão 

predominante em cada geração? 
 

4. Você considera importante definir um perfil de carreira para a 
contratação dos funcionários na empresa? Cite as técnicas utilizadas, 
iniciativas realizadas etc.) Ordene por data ou períodos. 

 
 

5. Na sua opinião é importante que as empresas tivessem ideia do que 
procuram quando pretendem contratar alguém?  
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6. Aponte quais são as principais competências que sua empresa busca 

ou vai buscar nos jovens profissionais?  
 

7. Quais são os principais aspectos que um jovem profissional precisa 
ter para trabalhar na sua empresa?  

 

BLOCO D - PERCEPÇÃO DO SERTOR DE R.H EM RELAÇÃO AO PDIC 
2022 / FIESC 
 

8. Você tem conhecimento sobre o Programa de Desenvolvimento 
Industrial Catarinense – PDIC 2022/FIESC? 

 
9. O PDIC 2022 exerce alguma influência nas decisões contratual de 

futuros colaboradores de sua empresa? (assinale apenas uma 
alternativa) 

 
a) Sim, totalmente. 
b) Sim, parcialmente. 
c) Não, nunca soube deste programa.  
d) Não, não fizemos uso destes parâmetros para contração. 
e) Não sei responder 

 
10. Há alguma coisa importante que, do seu ponto de vista, poderia ser 

adicionado nesta entrevista? 
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APÊNDICE B – ENTREVISTA COM A GESTORA DO RH DA EMPRESA 
VIPOSA  

 
Bom dia, Beatriz! Estamos aqui hoje para iniciar a pesquisa da minha dissertação 

de mestrado. Ela visa a estudar O perfil de carreira que é Necessário para trabalhar nas 
indústrias da região. 

Estamos estudando através do programa PDIC 2022 da FIESC porque, com o 
passar do tempo, mudaram muito os perfis de carreira através das gerações baby 
Boomer, geração X, geração Y, geração Z, geração alfa. 

 

BLOCO  A – CARACTERIZAÇÃO  DO ENTREVISTADO   
  

a) Nome: Beatriz Blachett Seleme 
b) Escolaridade:  
c) Formação acadêmica: 
d) Experiência profissional: Gestora de Recursos Humanos (funções exercidas, 

tempo em cada função, descrição das principais atividades realizadas). 
 

BLOCO B – CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 
 

a) Nome Fantasia: VIPOSA S/A 
b) Ramo de Atividade: Curtimento e Acabamento em couro (Couros Wet Blue, 

Couros Semiacabados, Couros acabados, Cabedais, Cortes Automotivos e 
Calçados de Segurança). 

c) Porte da Empresa: Empresa de Grande Porte 
d) Nº de Funcionários: Aproximadamente 858 funcionários 
e) Empregos Indiretos: Aproximadamente 58 empregos 

 

BLOCO C – DIAGNÓSTICO SOBRE A INFLUÊNCIA DAS GERAÇÕES 
NA PERCEPÇÃO DO SETOR DE R.H. 

 
Bom dia, Tatiane! Para voar mais alto, você tem que ter a base. Nós temos 80 

alunos cursando o Ensino Fundamental todas as segundas e quartas-feiras e uma 
turma todas as terças e quintas e ainda outra turma dentro da empresa para aumentar 
a escolaridade de nossos funcionários. O que estamos buscando de imediato é à volta 
escola dos nossos funcionários.  
  Nós percebemos que quanto mais elevado o nível de escolaridade, mais se 
elevam os indicadores de produtividade.  Dessa forma, estamos nos especializando, 
trazendo palestras para divulgar aos nossos funcionários a necessidade de aumentar a 
sua escolaridade. 
  Nós temos um programa de requisitos no RH que estabelece as necessidades e 
competência para as diversas funções e níveis de Cargos até os mais altos. Está claro 
assim que nós temos condições de perceber a necessidade para cada cargo. 

 
Tatiane: Para vocês dentro da empresa, há alguma diferença ou uma opção por 

algum tipo de geração? Por exemplo, a geração X É mais comprometida e a geração Y 
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de mais empreendedores, mas imediatistas em relação a salários e promoções de 
cargo, porém falta-lhes um pouco de comprometimento? 

 
Beatriz: Você percebe que eles buscam e querem que rapidamente as coisas 

aconteçam, as promoções, o aumento de salário. No perfil de empresas como a nossa, 
de característica familiar, na qual as decisões (muitas delas) são mais demoradas para 
acontecer, muitas vezes esse perfil das gerações Y são mais difíceis, eles não 
conseguem permanecer por muito tempo, pois as situações não acontecem muito 
rapidamente, não são tão dinâmicas e a expectativa que eles têm não corresponde à 
realidade da Empresa familiar. 

Em Caçador você não tem profissionais prontos ali na esquina esperando. Então, 
nossa ideia não é contratar para daqui a um ano ou dois dispensá-los porque eu vou 
buscar uma pessoa melhor ou mais capacitada do que essa. Não. Nós queremos 
mesmo aquela pessoa que venha, que a prenda, que fique, que vista a camisa. E 
percebe-se que na geração atual, a Y, isso não é não é fácil. Tentamos mostrar para 
eles o que há de bom na empresa e o que talvez eles tenham que não é tão bom dentro 
do nosso perfil. 

Eu conheço empresas que são bem maiores, de capital aberto que funcionam de 
maneira bem diferente, com programa de trainee, por exemplo. Programa de trainee, 
você sabe, a pessoa entra com prazo X e pode ser efetivada ou não. Nós não 
trabalhamos assim. Nós buscamos um profissional que busque ficar mais 
comprometido, porque nossa empresa tem uma característica muito peculiar: não existe 
outra empresa num raio de 200, 300 quilômetros onde possamos encontrar 
profissionais com formação técnica na área química, com formação no couro, com 
formação no sapato para que eu esteja a toda hora substituindo. Eu tenho que ir buscar 
profissionais muito longe. Então, essa é uma característica da empresa Viposa. 

 
Tatiane: Já ocorreram conflitos entre as gerações na empresa? Você poderia 

dar algum exemplo? 
 
Beatriz: Sim, o principal conflito que eu vejo hoje, se você pega uma empresa 

como a nossa que está na terceira geração, onde se tem o avô, o filho, e agora o neto, 
você encontra conflito. Principalmente na área de informatização, na parte tecnológica. 
Só agora a Viposa esta lançando, nesta semana, o E-commerce, as vendas on-line. 
São coisas que você tem que amadurecer e que foram as novas gerações que 
trouxeram tais ideias. 

 
Tatiane: E foram aceitas estas novas ideias com facilidade em relação às outras 

gerações anteriores? 
 
Beatriz: Sim, foram aceitas, mas o processo é lento. Tivemos algumas 

dificuldades para amadurecer até conseguir implantar as ideias. 
Aqui na nossa empresa, nós já temos duas pessoas da nova geração. Um deles 

já hoje faz nove anos que está aqui com uma boa formação de engenheiro civil, 
graduado pela Universidade Federal do Paraná. Foi para São Francisco, na Califórnia, 
fazer especialização em marketing e entrou na área comercial. Ele teve dificuldades e 
sofreu algumas resistências por parte das pessoas porque ele não começou lá no chão 
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de fábrica como todos iniciaram.  Para a segunda pessoa, já fizemos o caminho 
inverso: ela chegou aqui, vestiu o jaleco e o sapato de segurança e foi, máquina a 
máquina, por todos os setores para trabalhar. O processo durou um ano e meio. Com o 
apoio da base, que é fundamental, em qualquer setor que ela chega é bem aceita, 
todos falam com ela. Ela mesma sabe bem como se trabalha em cada máquina, sabe 
exigir desta forma a qualidade. Depois, foi para a área da Qualidade e agora está no E-
commerce.  Percebemos que foi desta forma que tivemos uma melhor aceitação. 
Dentro das gerações, os conflitos sobre gestão também existem, porque a gestão de 
um jovem é uma gestão completamente diferente. Aqui na nossa empresa ainda existe 
a figura do seu Elias, que é uma pessoa que tem noventa e um anos mas que não faz a 
gestão, existe a figura do Eduardo que é um filho quem tem 55 anos e que é nosso 
executivo, e já existe a figura da filha do Eduardo que já passou por todo esse 
programa de treinamento, além da figura do Leandro, que também já era a terceira 
geração e que já alcançou o cargo de diretoria, mas que está mais focado na área 
comercial e venda de sapatos de segurança. 

 
Tatiane: Que ações ou práticas, em sua opinião, são próprias do estilo de gestão 

predominante em cada geração? 
 
Beatriz: Uma empresa como a Viposa, com 62 anos de existência, passou por 

diversas fases. Então, não adianta você querer impor algum estilo de gestão se quando 
minha geração (eu e o Eduardo) chegou aqui havia uma empresa mal financeiramente. 
É diferente dessa terceira geração, a qual está chegando aqui com as finanças 
organizadas. Minha geração chegou aqui no início dos anos 90 com a situação mundial 
econômica e brasileira sucateada. Fomos muito austeros, fizemos muita economia. 
Tinha que haver investimento, mas ele tinha que ser certeiro para não errar, porque se 
nossa geração errasse, nós iríamos quebrar, nós estávamos praticamente indo para 
esse caminho. O mercado da Viposa era somente americano, e o mercado americano é 
extremamente cruel e criterioso. Se o técnico da empresa compradora chegava aqui e 
percebia alguma falha em um par de sapatos ele simplesmente cancelava o lote inteiro. 
Então, decidimos focar no mercado europeu, porque ele é mais comedido e mais 
humanitário, no sentido de conhecer os problemas e as dificuldades enfrentadas por 
nossas empresas. Então, tivemos uma mudança total do mercado e foi um enorme 
desafio. Foram anos focados nisso e somos parceiros há mais de 25 anos. 

Existe uma necessidade de modernizar o parque industrial, porque você não 
consegue fazer um bom produto como uma máquina ultrapassada. Então, a nossa 
geração trabalhou muito. Economizamos muito, as coisas não foram fáceis, como se 
nós estivéssemos iniciando do zero ou pior, porque quando você iniciar do zero, você 
inicia corretamente. E nós estávamos pegando uma coisa já comprometida. 

 
Tatiane: O que você espera das próximas gerações de gestores da empresa? 
 
Beatriz: A gente está buscando que eles sejam bem capacitados. Uma coisa 

importantíssima dentro da Viposa é que você tem que ser bilíngue por necessidade do 
ramo que trabalhamos a exportação. As gerações anteriores não tinha tal necessidade. 
Hoje, precisamos de pessoas fluentes em italiano, alemão, inglês, mandarim. Tivemos 
sorte de contratar gerentes fluentes em alemão e foram destinados a cuidar dos 
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clientes da Alemanha. A pessoa não cuida só do couro que vai entregar: ela vai lá, faz 
todo o desenvolvimento das negociações, a única coisa que ele não faz é acertar um 
preço porque temos outra diretoria para isso. 

Então, é de muita importância para essa nova geração que tenha conhecimento 
de línguas, que eles tenham conhecimento em cálculos, por isso procurou muitos 
engenheiros e administradores, pessoal da área tributária. Se você não tem 
profissionais na cidade, é necessário buscar escritórios fora, que te deem esse suporte. 

Percebemos que é muito importante para nossa empresa uma empresa forte na 
parte comercial do marketing. 

 
Tatiane: É evidente, pelo que você falou, que a situação da empresa mudou 

muito. Percebe-se que se você fizer algumas perguntas como: Onde estamos, situação 
atual, onde queremos ir? Você me responderia que é o futuro que vocês desejam, ou 
se eu lhe perguntasse, por exemplo: o que impede este futuro? Você já me respondeu 
há alguns minutos que eram os desafios, e percebo em suas palavras a necessidade 
que a empresa tem em achar as melhores soluções para se conquistar cada vez mais o 
futuro. 

 
Beatriz: O Brasil é um grande exportador de couro wet-blue, que é o primeiro 

estágio, o qual não tem manufatura nenhuma, cujo preço é determinado pelo mercado. 
Então o que nós estamos querendo buscar é sair um pouco da venda de wet-blue e 
trabalhar realmente com couros técnicos semiacabado e acabado, em que você agrega 
muito valor. Para você ter uma noção, nós aumentamos o nosso quadro de funcionários 
com a contratação de 48 pessoas, pois a ideia é formar um mercado que gera mais 
valor.  

 
Tatiane: E as soluções, o que vocês pretendem fazer? 
 
Beatriz: Queremos avançar em determinadas coisas, mas aqui nós não temos 

estrutura para isso. Você não tem uma boa estrada para o seu produto chegar 
rapidamente ao porto, você não tem logística nenhuma. Nosso cliente chega e voa 12 
horas da Alemanha, por exemplo, para chegar em São Paulo. De lá até Curitiba, ele 
tem que esperar 3 ou 4 horas para pegar um voo. Em Curitiba, ele precisa pegar um 
carro e viajar mais quatro horas para chegar em Caçador. Ou seja, o cliente chega 
exausto. Se ele precisa levar uma amostra, existe uma burocracia absurda para  aquilo. 
Se você tiver que pagar frete aéreo, o custo é altíssimo. No caso de envio marítimo, 
você tem que esperar 15 dias para o navio chegar no Porto. Ou seja, as coisas são 
realmente difíceis. Mas acredito que há muita coisa boa para acontecer e que vai 
acontecer também para nós. Precisamos do apoio governamental para que as coisas 
funcionem. 

Há um aeroporto aqui perto, em Correia Pinto, que está em obras há 20 anos. 
Até hoje não teve um voo. O Aeroporto de Lages até hoje não está pronto, nossa 
aeroporto não tem operação, então como se faz?  Estas são as nossas dificuldades, aí 
que você percebe como é difícil para as novas gerações aceitar todas essas 
dificuldades. 

Para eles, tudo é através da internet. Eles passam o dia inteiro ali, e aí como é 
que faz? Como faz para o seu produto chegar? Para você ter ideia, nós trabalhamos 
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um ano para montar o nosso e E-commerce, porque você tem que desenvolver uma 
caixa, tenho que desenvolver a logística,  o teu produto tem que estar em tantos dias 
entregue para o cliente lá onde quer que ele compre, porque você vendeu pela internet, 
e está atingindo  o Brasil inteiro. 

 
Tatiane: Você acha que a parte da logística é o que interfere no 

desenvolvimento regional da cidade de Caçador? 
 
Beatriz: Eu não saberia te dizer em nível de Caçador em que percentual isso 

interfere, mas acredito que sim. 
 
Tatiane: Para você, o que deveríamos fazer para melhorar isto? 
 
Beatriz: Melhores estradas, com pista dupla para reduzir o tempo de viagem. 

Existe a possibilidade do trem também. Se você fizesse todo esse transporte de carga 
por trem, muito tempo seria reduzido. Tudo vai direto para o Porto de Itajaí e para porto 
de Paranaguá. O trem iria facilitar muito o nosso transporte. Ele levaria isso tudo em 
poucas horas até lá. 

 
Tatiane: Você considera importante definir um perfil de carreira para contratação 

dos funcionários da sua empresa?  
 
Beatriz: Sim, são definidos para todos os cargos os requisitos e descrições de 

atividades. Nós temos o perfil todo traçado através do formulário que é requisição de 
funcionário, então isso fica bem especificado. 

 
Tatiane: Houve alguma técnica utilizada e foram realizadas algumas iniciativas 

em relação ao perfil de carreira, para trabalhar dentro da empresa? 
 
Beatriz: Sim, há muitos anos e agora retomamos. Sempre buscamos elevação 

da escolaridade, sempre. E também, em 1996, nós iniciamos aqui um trabalho muito 
sério em relação à busca da certificação da ISO 9000. Houve uma mudança total de 
consciência. Fomos certificados em 1998, e, desde então, nós mantemos essa 
certificação. O treinamento é um ponto alto para mantê-la.  

  Como Viposa é uma indústria que não tem aqui uma mão-de-obra que já 
vem qualificada, pronta, temos que trabalhar com treinamento. Nós temos que ensinar 
as pessoas. A pessoa entra aqui e obedece a um ritual de treinamento para a atividade 
que ela vai desempenhar.  Tem um roteiro de integração técnica para cada cargo, para 
cada função. Por exemplo, para o cargo de auxiliar de produção, ele vai ter que passar 
pelo nosso Manual de Integração, pelo nosso projeto SOL, pelos departamentos de  
segurança e medicina.  E aí, temos vários procedimentos escritos que são pertinentes a 
esse cargo. Ele vai ter que ser treinado,  por exemplo, nas máquinas e equipamentos,  
instrumentos e matéria-prima que ele vai manusear. A questão da segurança das 
máquinas também é importante, então todo o mundo o acompanha nos primeiros dias 
de trabalho. No primeiro e No segundo dia, quem acompanha é o encarregado dele, 
para que  faça esse treinamento. E o funcionário assina que passou pelo treinamento, é 
muito bacana. 
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Em 1996, começamos a mudar totalmente o foco para realmente  buscar um 
trabalho mais voltado para a qualidade e comprometimento. 

 
Tatiane: Você acha que a estrutura de Caçador teria condições (As 

universidades, o SENAC e o SENAI) teriam suporte e capacidade para fazer a 
capacitação dos funcionários, respondendo às necessidades que a nossa região e as 
nossas empresas têm?  

 
Beatriz: Nós trabalhamos muito com o Sistema S (Senac, Senai, Sesi).  O que 

sentimos dificuldade é quando você precisa fazer treinamento para os cargos de 
gerência e diretoria. Nestes casos, nós temos que buscar de fora ou em casos muito 
específicos. Por exemplo, na semana passada precisamos buscar um profissional de 
fora porque nós precisávamos trabalhar em uma área específica, que é a ISO TF, um 
setor da qualidade que possui um FMEA que é uma análise de falhas e métodos de 
produção. Como não tínhamos aqui, neste caso trouxemos de fora. Mas nós temos 
trabalhado muito com o Senai e Senac de Caçador e também buscamos muita mão-de-
obra de Estância Velha, no Rio Grande do Sul,  no Centro Tecnológico do Couro. 
Então, quando nós precisamos de coisas específicas do couro, por exemplo, curtimento 
e recurtimento, ai nós vamos para Centro Tecnológico de Estância Velha do SENAI. 
Mandamos para treinamentos  também em Florianópolis, na Fundação SERTI, em 
coisas específicas como medição e exigências da ISO 9000 e da ISO TS. Também 
mandamos funcionários para treinamento em Curitiba. Sempre temos que buscar o 
Senai e Senac para os treinamentos básicos, e sempre nos atendem bem. Hoje, temos 
umas três ou quatro pessoas que estudam no Senac nos cursos de gestão da 
qualidade e processos gerenciais, o que nos ajudou muito. 

 
Tatiane: Em sua opinião, é importante que as empresas tivessem ideia do que 

procuram quando pretendem contratar alguém? 
 
Beatriz: Sim, tem que saber exatamente, porque senão você erra muito. Se você 

tiver foco, você diminui a probabilidade de erro, assim você evita a rotatividade e todo 
aquele tempo de horas de treinamento, profissionais e principalmente, você fazendo um 
acertos a produção não tem impacto negativo. Por que percebemos que quando se 
erra, quem mais sofre é a produção, e sem a produção, não existe empresa. Então, nós 
temos que trabalhar sempre voltados a atender as necessidades da produção.  

 
Tatiane: Aponte quais são as principais competências que sua empresa busca 

ou vai buscar nos jovens profissionais. 
 
Beatriz: Em primeiro lugar, escolaridade; Em segundo lugar, a disposição em 

atualizar-se profissionalmente, buscando conhecimento; E em terceiro lugar; 
competências. 

 
Tatiane: Quais são os principais aspectos que um jovem profissional precisa ter 

para trabalhar na sua empresa? 
 
Beatriz: 
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-Atitude de dono; 
-Trabalho em equipe;  
-Comprometimento; 
-Disponibilidade; 
-Honestidade; 
-Franqueza; 

 
BLOCO D - PERCEPÇÃO DO SERTOR DE R.H EM RELAÇÃO AO PDIC 
2022 / FIESC 
 

Tatiane: Você tem conhecimento sobre o Programa de Desenvolvimento 
Industrial Catarinense – PDIC 2022/FIESC? 

 
Beatriz: Sim 
 
Tatiane: O PDIC 2022 exerce alguma influência nas decisões contratual de 

futuros colaboradores de sua empresa? (assinale apenas uma alternativa) 
 

a) Sim, totalmente. 
b) (X) Sim, parcialmente. 
c) Não, nunca soube deste programa.  
d) Não, não fizemos uso destes parâmetros para contração. 
e) Não sei responder 

 
Tatiane: Há alguma coisa importante que, do seu ponto de vista, poderia ser 

adicionado nesta entrevista? 
 
Beatriz: Sim, precisamos muito que as universidades da nossa região estejam 

mais atentas às necessidades das nossas indústrias, não somente formando 
profissionais para o setor administrativo. Precisamos também de pessoas com 
qualificação ou competências para operar alguns tipos de máquinas específicas que 
somente na nossa região tem, ou seja, o setor técnico, operacional ou chão de fabrica. 

Antigamente, nós tínhamos mais colaboradores especialistas, mas agora 
estamos perdendo nossos especialistas para outras regiões, fazendo com que 
fiquemos cada vez mais nas mãos de terceirizados ou pessoas que cobram uma 
fortuna para vir trabalhar aqui em Caçador. Dessa forma, trazendo qualificação para os 
nossos colaboradores e pessoas da nossa região, vamos conseguir reter essa mão de 
obra especializada, gerando benefício não só para as indústrias, mas tirando muita 
gente do desemprego. 
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APÊNDICE C – ENTREVISTA COM A GESTORA DE RECURSOS 
HUMANOS E GESTORA DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL DA 
EMPRESA MAXIPLAST – BRUNA E ANDRÉIA.  
 

Bom dia, Bruna e Andréa! Estamos aqui hoje para iniciar a pesquisa da minha 
dissertação de mestrado. Ela visa a estudar O perfil de carreira que é Necessário para 
trabalhar nas indústrias da região. 
Estamos estudando através do programa PDIC 2022 da FIESC porque, com o passar 
do tempo, mudaram muito os perfis de carreira através das gerações baby Boomer, 
geração X, geração Y, geração Z, geração alfa. 
 

BLOCO A – CARACTERIZAÇÃO DO ENTREVISTADO   
  

a) Nome: Bruna e Andréia 
b) Escolaridade:  
c) Formação acadêmica: 
d) Experiência profissional: Gestora de Recursos Humanos  

 

BLOCO B – CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 
 

e) Nome Fantasia: MAXIPLAST Embalagens 
f) Ramo de Atividade: Embalagens e filmes plásticos (alimentos para humanos 

e animais) e, sacos de ráfia (atua também no reflorestamento de pinus, na 
industrialização de erva-mate e pecuária). 

g) Porte da Empresa: Empresa de Grande Porte 
h) Nº de Funcionários: Aproximadamente 795 funcionários 
i) Empregos Indiretos: Não soube responder 

 

BLOCO C – DIAGNÓSTICO SOBRE A INFLUÊNCIA DAS GERAÇÕES 
NA PERCEPÇÃO DO SETOR DE R.H. 
 

Tatiane: O que vocês pensam das diferenças de gerações que existem nas 
empresas e quais as diferenças e semelhanças que as distinguem? 

 
Bruna: Eu acho que a primeira diferença é essa falta de paciência no retorno. 

Essa nova geração que está vindo, entrou na empresa e quer retorno imediato daquilo 
que está fazendo. Ela quer começar na empresa e já nos 30 dias iniciais quer um 
salário maior, um pacote de benefícios, já quer ser promovida e não tem essa paciência 
de respeitar os degraus para chegar ao topo. As gerações passadas já são diferentes, 
eles têm mais comprometimento; quando iniciavam seu trabalho em uma determinada 
empresa, buscavam ficar até a sua aposentadoria. Eles tinham consciência de que era 
preciso ficar alguns anos no mesmo cargo para então ir crescendo dentro da empresa. 
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Tatiane: Vocês acham que hoje em dia existe necessidade por parte da empresa 
de contratar, por exemplo, as gerações mais antigas, geração X, do que as novas 
gerações, geração Y e Z quem estão entrando no mercado de trabalho agora? 

 
Bruna: É uma questão bem relativa ao cargo, depende do cargo que eu preciso, 

de repente para cargo de produção, auxiliar de produção, nós precisamos de uma mão-
de-obra mais jovem, que tenha mais disposição. Só que, em virtude desse problema de 
eles querem tudo para ontem, de eles não terem essa paciência em aprender (por 
exemplo, no setor de extrusão nós tínhamos que treinar algumas auxiliares para 
futuramente se tornarem extrusores. Muitos deles começaram a ser treinados, os 
supervisores começaram a investir nesses funcionários, mas eles acabaram saindo, se 
desligando da empresa, não dando importância para a função) os jovens da geração Y 
se tornam muito rotativos, então depende muito de na hora da contratação de você 
optar por uma função mais específica. Então, nossos supervisores não solicitam para 
contratar pessoas de 30 anos para cima. Somos nós sabemos quem vai entrar em 
nossa empresa e se dedicar mais à função, porque já tem uma idade maior existe uma 
necessidade Ir trabalhar. Nesses casos, nós percebemos que eles não querem ficar 
pulando de galho em galho. 

 
Andréia: E a dificuldade que nos encontramos hoje é encontrar uma mão-de-

obra qualificada no mercado de trabalho, tanto na região de Caçador como em outra 
região onde nós temos uma filial da nossa empresa, que fica em Serafina Corrêa/RS. 
Esta história de nós estarmos qualificando o pessoal, de dar treinamento buscando um 
aperfeiçoamento um curso ou alguma coisa que seja voltada para o plástico seria 
essencial para nossa empresa hoje. Você consegue encontrar bastantes auxiliares, 
mas o operador é muito difícil, tanto que você percebe que aqui em Caçador nós temos 
várias empresas do mesmo ramo que do setor de plástico, então você deveria achar 
com mais facilidade, mas não é assim que ocorre, é muito difícil. Então nós fazemos a 
capacitação dos nossos auxiliares para que possamos dar um retorno para nossa 
empresa. É bem complicado, nós precisamos não somente de graduações  de 
universitários, mais precisamos mesmo é de especializações técnicas para os cargos 
mais específicos. Nós, por várias vezes já tentamos colocação de alguns dos nossos 
funcionários para fazer cursos técnicos, mas percebemos que não teve tanta aceitação 
e nem o comprometimento necessário por parte do funcionário para melhorar dentro da 
empresa. 

 
Tatiane: Vocês têm aqui na nossa região de Caçador ou na nossa redondeza, 

em um raio de até 300 quilômetros, algum sistema S (SESI e Senac e Senai) ou alguma 
universidade que possa formar e capacitar com algumas das especializações 
necessárias para a indústria de vocês? 

 
Bruna: Nós temos aqui agora o IFSC. Eles fornecem o curso técnico de plástico. 

Temos agora vários funcionários que estão se comprometendo a frequentar e que 
estão tendo essa visão que é necessário ser capacitado para que as portas possam se 
abrir.  E também somos bem parceiros do sistema FIESC, mas para cursos mais 
diferenciados, por exemplo, às NR, cursos de capacitação para outros setores, mas não 
existe nenhum tipo de capacitação do Sistema FIESC para a indústria de plástico e 
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especificamente, por exemplo, um curso de extrusão você não encontra. Tem-se que 
contratar pessoas ou empresas terceirizadas, às vezes temos que fazer parcerias com 
algumas empresas que fornecem matéria-prima e que fornecem, dessa forma, algum 
curso específico da área. E quando nós encontramos algum funcionário específico para 
o cargo, normalmente ele é de muito longe, São Paulo, Curitiba, sendo assim, eles já 
geram um custo maior. Seria um transtorno, por exemplo, mandar uma turma inteira 
para se capacitar na cidade de São Paulo. 

 
Andréia: Fica complicado para nós levar um grupo de pessoas para estar 

capacitando-os fora da nossa região sendo que normalmente nossa expectativa é muito 
maior do que o resultado apresentado. 

 
Tatiane: Já ocorreram conflitos entre gerações na empresa? Vocês poderiam 

nos dar algum exemplo? 
 
Bruna: Nós temos funcionários que trabalham aqui há mais de 20 anos, então 

são funcionários que acompanharam todo o desenvolvimento da empresa, mas para 
esses funcionários nós temos muita dificuldade de mostrar a necessidade das 
mudanças. Com passar do tempo  (porque tudo é um ciclo um que termina e aí outro 
que se inicia) temos que mostrar a eles que as coisas vão mudando, então é assim:  
por exemplo, nós tentamos implantar uma coisa nova e percebemos muitas barreiras 
para a aceitação. Muitas vezes eles acreditam que não vai dar certo e não deixam nem 
tentar, já de cara barram a implantação. Já nos foi relatado também no setor 
operacional que os funcionários mais antigos de tentar tolher os novos funcionários de 
exercerem a função de uma outra forma que não fosse a do modo operacional mais 
antigo,  impedindo-os de executá-las com as novas mudanças. Nós tentamos ao 
máximo informar aos mais velhos que, ao mudar a nova forma de produzir, eles não 
estarão correndo o risco perder seu emprego, e sim estarão agregando valor a ele. 

 
Andréia: Eles não têm o entendimento que tudo que está sendo modificado não 

é só para benefício da empresa e sim para o seu próprio crescimento. 
Eles precisam entender que o ano passado era feito desta forma, mas este ano 

nós modificamos porque No ano passado deu errado, então eu tenho que modificar. Os 
mais antigos tentam bater na tecla de que sempre foi feito desta forma, então eles não 
estão querendo modificá-las. O Departamento Pessoal,  juntamente com recursos 
humanos tentam o tempo inteiro trazer mudanças positivas para empresa, mas nós 
percebemos que eles têm muita resistência para atendê-las.  

Nós tentamos informá-los que a empresa que parar no tempo vai estar deixando 
de produzir e agregar valor aos seus produtos, mas se aumentar a sua produção, vai 
consequentemente dar a ele uma maior oportunidade de crescimento dentro da 
empresa. 

 
 Tatiane: Que ações/práticas, em sua opinião, são próprios do estilo de gestão 

predominante em cada geração? 
 
Andréia: Aqui na nossa empresa a maioria dos supervisores e diretores são das 

gerações mais antigas. Você tem que convencê-los, primeiramente, sobre as 
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necessidades das mudanças para que depois eles apoiem os setores de recursos 
humanos e departamento de pessoal a as introduzirem dentro da empresa. Nós 
estamos fazendo um processo de mudança, mas nós percebemos que temos muita 
dificuldade. Temos muita resistência, porque os supervisores da nossa empresa são 
das gerações mais antigas. 

 
Tatiane: Na empresa de vocês a maioria dos funcionários é da geração baby 

Boomer e X? 
 
Andréia: Nos setores de supervisão sim, mas no nível operacional e tático, como 

se renovam constantemente, o nosso quadro trabalha muito com as gerações Y e Z, e 
automaticamente vai se refazendo. 

 
Andréia: Nos setores mais antigos eles têm mais resistências, tudo o que você 

vai implantar eles irão dizer inicialmente não, não vai dar certo, então você pegue talvez 
uma visão de alguém que esteja estudando, que esteja fazendo algum curso e você 
começa a perceber que eles tem uma visão completamente diferente de quando eles 
não tinham capacitação. Quem está buscando conhecimento está vendo que as 
mudanças são necessárias e sempre serão bem vindas E ele entende que não pode 
parar no tempo, porque o tempo vai passar por cima dele. Então nós começamos a 
comparar este com os demais E percebemos que ele se torna referência para os 
demais, nós conseguimos perceber que este funcionário terá uma flexibilidade maior. 

 
Tatiane: Vocês consideram importante definir um perfil de carreira para a 

contratação dos funcionários na empresa? Cite as técnicas utilizadas, iniciativas 
realizadas, etc.  

  
Andréia: Sim, para todos os cargos, as necessidades de acordo com cada cargo 

e função e de acordo com o plano de carreira que estamos tentando implantar, com as 
descrições das atividades de cada cargo. 

 
Bruna: E para a contratação, hoje, nós buscamos a pró-atividade nos nossos 

funcionários, porque dentro da pró-atividade entram todas as características que nós 
precisamos. Ele vai querer fazer, vai querer mudar, vai querer ir para a frente, 
automaticamente vão vir todas as boas características que nós precisamos. 

 
Tatiane: E vocês não percebem que os jovens da geração Y já vem 

automaticamente proativos? 
 
Andréia: Eu acho que essa geração tem que saber medir normalmente a pró-

atividade com essa questão da paciência que nós falamos inicialmente, porque as 
vezes você quer algum retorno muito rápido de coisas para as quais existem regras e 
normas. 

 
Bruna: Falamos sobre proatividade porque, hoje em dia, nós temos queixas 

constantes de que não adianta contratar um operador que vai trabalhar na empresa e 
vai fazer o serviço dele e pronto. Nós precisamos do perfil de uma pessoa que vai 
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correr atrás e que queira aprender, não só o trabalho dele, mas também ajudar os 
colegas desta forma. Assim ele estará aprendendo também outra função e estará 
crescendo junto com a empresa. Por isso, eu acho que todas as características, como 
por exemplo, comprometimento, bondade, entre outros, já estão incluídas na pró-
atividade. 

 
Tatiane: Vocês já tiveram técnicas utilizadas em relação a definir o padrão ou 

perfil de carreira dentro da empresa de vocês? 
 
Bruna: Algum meio ou instrumento que definisse não. Nós temos o manual de 

integração dos funcionários, mas em relação ao perfil não, porque tudo depende muito 
da vaga que está sendo disponibilizada para aquele momento de acordo com a 
necessidade da empresa. 

 
Andréia: Nós trabalhamos com as ISO, e a ISO já seleciona muita coisa, além 

das documentações necessárias, Grau de instrução; dessa forma; eu tenho que 
atender as exigências das ISO. 

 
Bruna: Por exemplo, se eu for contratar o apontador de produção, eu não posso 

contratar um apontador que não tenha curso de informática. Então, a ISO me exige 
esses pré-requisitos. Na parte da gestão de pessoas, o que as ISO mais cobram são as 
competências. Você só pode contratar pessoas para determinados cargos ou 
determinada vaga se ela preencher os pré-requisitos necessários para a sua 
contratação. Assim, o setor dos recursos humanos tem a obrigação de estar 
constantemente treinando nossos colaboradores. 

 
Tatiane: Em sua opinião, é importante que as empresas tivessem ideia do que 

procuram quando pretendem contratar alguém? 
 
Bruna: Com certeza, nós precisamos ter as competências exigidas na hora de 

contratar para que os funcionários estejam de acordo com o cargo a ser preenchido e 
respondam às expectativas da função. 

 
Andréia: Se o funcionário tem todas as competências e não tem a 

documentação necessária solicitada conforme os pré-requisitos para a sua contratação, 
nós não podemos contratá-lo. Então, além de nos ajustar conforme as necessidades da 
empresa também têm que ajustar de acordo com o que o governo pede, porque nós 
somos cobrados também.  

 
Tatiane: Apontem quais são as principais competências que sua empresa busca 

ou vai buscar nos jovens profissionais. 
 
Bruna: Estas questões das principais competências eu acredito que, com mais 

cursos de capacitação que a nossa indústria precisa, por exemplo, no setor 
operacional. Nós temos pessoas com a escolaridade muito baixa, e uma das principais 
questões que a empresa busca é aumentar esse nível de escolaridade dos nossos 
profissionais, sejam eles mais novos ou mais velhos. Nós temos uma parceria com a 
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FIESC e o CEJA, e nos encontros de integração nós estamos sempre ali cobrando que 
os nossos colaboradores voltem a estudar. Ainda deixamos bem claro que é tudo 
gratuito, mas nós percebemos que isso depende muito da pessoa, se ela quer 
realmente melhorar. 

 
Tatiane: Quais são os principais aspectos que um jovem profissional precisa ter 

para trabalhar na sua empresa?  
 
Bruna: Vamos dividir, por exemplo, na parte administrativa e na operacional. Na 

parte administrativa, as especializações para esses setores são necessárias 
constantemente. Já na parte operacional, eu acho que entrar a questão do nível de 
escolaridade, porque nós estamos buscando aumentar o nível de escolaridade dos 
nossos colaboradores e a questão da pró-atividade. Na entrevista, eu tenho a 
sensibilização da identificação também quando ele vai fazer um teste com o supervisor 
imediato. Você já consegue ter “feeling”, você consegue identificar se o funcionário está 
de acordo e comprometido com o que lhe foi passado sobre as suas obrigações. Dessa 
forma, você consegue  identificar um perfil que mais se enquadra para a sua empresa. 
 
BLOCO D - PERCEPÇÃO DO SERTOR DE R.H EM RELAÇÃO AO PDIC 2022 / 
FIESC 
 

Tatiane: Você tem conhecimento sobre o Programa de Desenvolvimento 
Industrial Catarinense – PDIC 2022/FIESC? 

 
Andréia: Não 
 
Bruna: Não 
 
Tatiane: O PDIC 2022 exerce alguma influência nas decisões contratual de 

futuros colaboradores de sua empresa? (assinale apenas uma alternativa) 
 

a) Sim, totalmente. 
b) Sim, parcialmente. 
c) (X) Não, nunca soube deste programa.  
d) Não, não fizemos uso destes parâmetros para contração. 
e) Não sei responder 

 
Tatiane: Há alguma coisa importante que, do seu ponto de vista, poderia ser 

adicionado nesta entrevista? 
 
Andréia: Nós precisamos de mais qualificação, nós precisamos da integração 

das universidades da nossa região para ofertar aos cidadãos que compõe a região de 
Caçador e cidades vizinhas uma melhor qualificação profissional. É necessário que 
essas instituições se adequem às necessidades da nossa região. 

 
Bruna: Caçador é reconhecido nacionalmente pela indústria, mas quando 

precisamos de funcionários qualificados para a nossa indústria, precisamos ir para fora 
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do estado para buscar pessoas qualificadas para trabalhar na nossa indústria, porque 
os cursos técnicos e as universidades da nossa cidade não estão disponibilizando os 
cursos necessários para satisfazer as nossas necessidades. 

 
Andréia: O nosso maior problema é a profissionalização dos nossos 

funcionários. Eles não têm capacitação nem aonde procurar aqui na nossa cidade.  Por 
mais que você tenha que treinar um auxiliar, você vai perceber que chegará a um ponto 
que você terá que treinar um fora, mas percebemos que as vezes não é viável tirar da 
empresa,  sendo que muitas vezes não temos certeza se ele vai ficar na nossa empresa 
ou se  ele vai fazer a opção em ficar na cidade onde fez a sua capacitação. Muitas 
vezes eles não voltam. 

Nós precisamos demais de cursos técnicos voltados à indústria para atender as 
necessidades da nossa região. 
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APÊNDICE D – ENTREVISTA COM O GESTOR DE RECURSOS 
HUMANOS DA EMPRESA GUARARAPES – ERNANI FEZER. 
 

Bom dia, Ernani! Estamos aqui hoje para iniciar a pesquisa da minha dissertação 
de mestrado. Ela visa a estudar O perfil de carreira que é necessário para trabalhar nas 
indústrias da região. 
Estamos estudando através do programa PDIC 2022 da FIESC porque, com o passar 
do tempo, mudaram muito os perfis de carreira através das gerações baby Boomer, 
geração X, geração Y, geração Z, geração alfa. 
 
 BLOCO  A – CARACTERIZAÇÃO  DO ENTREVISTADO   
  

a) Nome: Ernani Fezer 
b) Escolaridade:  
c) Formação acadêmica: 
d) Experiência profissional: Gestora de Recursos Humanos 

 

BLOCO B – CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 
 

e) Nome Fantasia: GUARARAPES PANÉISS/A 
f) Ramo de Atividade: Compensados estruturais e não estruturais e MDF.  
g) Porte da Empresa: Empresa de Grande Porte 
h) Nº de Funcionários: Aproximadamente 900 funcionários 
i) Empregos Indiretos: Aproximadamente 70 empregos 

 

BLOCO C – DIAGNÓSTICO SOBRE A INFLUÊNCIA DAS GERAÇÕES 
NA PERCEPÇÃO DO SETOR DE R.H. 
 

Tatiane: O que você pensa sobre as diferenças de gerações que existem nas 
empresas e quais as diferenças e semelhanças que as distinguem? 
 

Ernani: Veja bem, essa diferença de gerações na empresa é saudável, mas 
você tem que saber aproveitar as qualidades que todas elas têm. Elas são muito 
diferentes: eu tenho, na minha carteira profissional, com 51 anos, três registros apenas. 
Eu conversava com uma menina de 24 anos e ela me contou que estava no oitavo 
emprego. Então, o que se vê muito hoje é que os jovens não têm muita paciência. Já os 
mais velhos têm paciência demais, comprometimento, mas o jovem hoje está 
comprometido com o que ele quer e, se não for do jeito que ele quer ele parte, para 
outra.  O que você tem que ver é o que a empresa precisa fazer e ver se essa pessoa, 
se esse perfil se encaixa na função, analisar muito bem as características da função 
para ver se a pessoa se encaixa em determinada função e se vai se adaptar. Eu 
percebo que elas convivem muito bem se você proporcionar um ambiente saudável, no 
qual você ressalte as qualidades, porque todos nós temos qualidades. E todos nós 
temos defeitos, mas temos uma maneira de querer trabalhar em cima dos defeitos que 
a gente tem. E eu acho que a gente tem que trabalhar sim, mas em cima dos defeitos, 
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desenvolver as qualidades, e não tentar desenvolver as coisas que você sabe que não 
tem aptidão. 
 

Tatiane: Por exemplo, uma geração é boa nesse setor, a outra é excelente em 
outro setor, recolocação dele. 
 

Ernani: Aproveitar estas competências e essas qualidades de uma maneira 
satisfatória e não procurar trabalhar em cima do defeito. O defeito você tem que 
minimizar. 
 

Tatiane: Se a gente fosse enxergar o defeito, aí você vai mandar embora um 
funcionário atrás do outro. Ás vezes o cara é excelente em uma coisa e péssimo em 
outra... 

 
Ernani: Então as principais características destas gerações que nós temos, dos 

milênios, ainda não estão no mercado de trabalho, se bem que nós temos algumas 
pessoas de 16 anos que nasceram a partir do ano 2000 que já estão entrando na 
empresa com o programa Jovem Aprendiz que hoje em dia mudou. Ele vai até os 23 
anos, é de 14 até 23 anos. O que a gente observa é que essa é uma oportunidade 
excelente. Eu fui e Jovem Aprendiz. Na época, ela se chamava Menor Aprendiz e é 
uma excelente oportunidade para você trazer o jovem para dentro da empresa com 16, 
17 ou 18 anos, só que lógico, de 14 a 18 anos você só podem coloca-los em áreas 
administrativas. De 18 anos acima você já pode colocá-los na fábrica. Nós temos na 
empresa, acima de 18 anos, jovens aprendizes. No chão de fábrica, tenho no setor de 
qualidade do laboratório, eles podem estar dentro da fábrica acima de 18 anos. Eu 
tenho, no setor de recursos humanos, um jovem aprendiz, tenho outra na área fiscal e 
logística e eu tenho mais cinco que trabalham meio período e no outro período eles vão 
ao Senai. É uma excelente oportunidade você transmitir para estes jovens a cultura da 
empresa, os valores da empresa, como que funciona o mercado de trabalho e o que a 
gente pode perceber é que eles são muito rápidos, eles pegam as coisas super-rápido, 
eles têm uma capacidade de pegar as coisas no ar, você explica as coisas e pronto. 

 
Tatiane: Já ocorreram conflitos entre as gerações na empresa? Você poderia 

dar algum exemplo? 
 

Ernani: Eu acho que ocorrem todos os dias, mas a gente não capta isso. 
Existem principalmente em questão de procedimentos, os mais jovens não são muito 
ligados a procedimentos, regras, normas, ordens. Eles querem saber o porquê disso e 
o porquê daquilo. Nós percebemos mais o conflito de opiniões entre as gerações. 
 

Tatiane: Que ações práticas, em sua opinião, são próprias do estilo de gestão 
predominantes em cada geração? Por exemplo, o estilo predominante dentro da 
empresa de vocês, o baby Boomer, a forma de cuidar ou interagir dentro da empresa, 
se entregar dentro da empresa, a geração X, a geração Y, a geração Z? O que você 
considera dentro da individualidade de cada geração? Por exemplo, por que para vocês 
da empresa seria mais indicada a contratação para momento? 
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Ernani: Essa pergunta para área de gestão qual é para diversos níveis 
hierárquicos que temos dentro da indústria? 
 

Tatiane: Como gestor 
 

Ernani: O nosso gestor da empresa é um rapaz com 37 anos, o Ricardo 
Pedroso, nosso diretor presidente, tem 37 anos, e nosso diretor industrial, que é o 
Diógenes, ele tem 38 anos, então são da geração X . 
 

Tatiane: Na hora de contratar vocês têm preferência por qual o perfil? Por que 
algumas indústrias que nós entrevistamos percebemos que eles têm preferência por 
contratar pessoas acima dos 30 anos pela dificuldade em retê-las dentro da indústria e 
por este motivo está tendo uma rotatividade muito grande, o que, de certa forma, gera 
prejuízos por deixar as máquinas paradas por muito tempo até que você possa fazer o 
treinamento destas pessoas para manusear estas máquinas. Vocês têm algum perfil 
indicado para essa contratação? 
 

Ernani: Nós temos descrição dos cargos para as vagas a serem preenchidas, 
mas não temos restrição de idade, não se faz restrição nem de raça nem de cor nem de 
sexo, nós temos mais de 24% dos funcionários da nossa indústria que são mulheres e 
esse número tem crescido, porque dois anos atrás ele era de 19% de acordo com cada 
função de cada cargo. É que a gente vai analisar a necessidade. Por exemplo, eu 
precisava de uma pessoa para a recepção e telefonia. Eu coloquei meninas jovens, de 
18, 19 anos e não deu certo porque eram muito impacientes, e aí, tivemos problemas 
de relacionamento. A pessoa que está ali para recepcionar e atender os clientes precisa 
ter mais paciência, então procuramos pessoas com perfil mais velho, claro que 
pagamos um salário pouco melhor, por ser mais especializada. 

A nossa empresa utiliza pouca mão-de-obra na produção, basicamente é tudo 
automatizado. Em um setor, há 40 pessoas para trabalhar 24 horas, são cinco turnos. 
Você vai ver que tem oito pessoas trabalhando em cada turno hoje, e em outro setor 
que é mais antigo tem uns 12 trabalhando na linha de produção. 
 

Tatiane: Todos os equipamentos de automação da empresa são brasileiros ou 
estrangeiros? 

 
Ernani: Todos estrangeiros, da Alemanha. 

 
Ernani: Nós estamos trabalhando, há muitos diálogos nos setores com relação à 

segurança dos nossos funcionários. Temos acompanhamento para saber quais são as 
dificuldades dos nossos funcionários para tentar resolver os conflitos do ambiente de 
trabalho, juntamente com a nossa psicóloga nas pausas de 15 minutinhos. Mas nós não 
fazemos distinção das gerações dentro da nossa empresa, porém a descrição do cargo 
exige. Se eu quero uma pessoa com mais experiência é lógico que ela vai ser uma 
pessoa de mais idade. 
 

Tatiane: Nossos novos acadêmicos que estão se formando agora estão tendo 
que lidar com problema gravíssimo que é o comprometimento, e, por exemplo, como a 
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empresa, ou você como gestor, o que tem feito para segurar a rotatividade nos setores, 
porque os jovens eles já entram querendo benefícios.... 

 
Ernani: Eu vejo que nas áreas administrativas é onde nós temos menos 

rotatividade.  É baixíssima.  O que a gente faz aqui é seguinte: nós contratamos como 
salário em 60 dias de depois aprovados na experiência eles já têm um aumento salarial, 
e daqui a pouco, ele vai ter um aumento da negociação coletiva com sindicato, no outro 
ano também, e assim sucessivamente. Agora nós estamos agora implantando o Plano 
de cargos e salários: no primeiro ano, você dá aumento por merecimento, no outro por 
desempenho, no outro por tempo da empresa.  Já os benefícios, esses são iguais para 
todos. 

 
Tatiane: O que você acha sobre os cursos que estão sendo oferecidas para as 

pessoas de Caçador para o desenvolvimento regional,  você acha que está sendo 
suficiente para atingir as necessidades que a indústria regional tem para formar o perfil 
profissional que vocês precisam? 

 
Ernani: Existe a necessidade de implantar cursos direcionados às indústrias da 

nossa região, por exemplo, o curso de Tecnologia da Madeira. Aqui em Caçador, sendo 
a capital da Madeira, não temos um curso voltado para isso. Não podemos confundir 
com engenharia florestal. Esse curso só existe na cidade de São Paulo, na divisa com o 
Paraná, mas eu acredito que em Caçador nós deveríamos ter este curso. 

 
Tatiane: você considera importante um perfil de carreira para contratação na 

empresa, segue técnicas utilizadas? 
 
Ernani: Eu acho muito importante e nós fizemos isso através da descrição do 

cargo, todos os cargos estão descritos. Inclusive nós estamos fazendo uma revisão 
destes cargos para verificar se há necessidade de mudar ou não alguma descrição, 
além da descrição, nós colocamos os requisitos que a pessoa deve ter,  isso é muito 
importante. 

 
Tatiane: Em sua opinião, é importante que as empresas tivessem ideia do que 

procuram quando pretendem contratar alguém? 
 
Ernani: Sim, no perfil nós temos que procurar ser mais assertivos, nós temos 

que nos preocupar em contratar alguém que fique na sua função, que esteja de acordo 
com o perfil que a gente deseja. Hoje nós procuramos selecionar pelo menos 03 
pessoas para cada cargo, o ideal é que fosse mais, daí o líder de cada setor vai 
participar da escolha final, ele e a nossa psicóloga fazendo uma dinâmica com os 
candidatos envolvendo o supervisor e o mesmo vai nos ajudar na indicação do futuro 
candidato à vaga. 

 
Tatiane: Aponte quais são as principais competências que sua empresa busca 

ou vai buscar nos jovens profissionais? 
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Ernani: Responsabilidade e comprometimento são o principal, por que as 
habilidades profissionais nós vamos desenvolver. 

 
Tatiane: Então você acha necessário que aqui na nossa região de Caçador 

poderiam existir mais cursos técnicos? 
 
Ernani: Sim eu acho, você pode empurrar uma pessoa se ela não quiser ir, 

empurra pra frente empurra para trás, agora experimenta você empurrar uma pessoa 
subindo uma escada, ela cai porque tem degraus. Ele vai encontrar dificuldades, então 
perceba que subir na vida depende exclusivamente da pessoa, a pessoa tem que 
querer e hoje em dia só querer não é poder, você tem que fazer, você tem que buscar. 

 
Tatiane: Quais são os principais aspectos que um jovem profissional precisa ter 

para trabalhar na sua empresa? 
 
Ernani: Tem que ser curioso, tem de querer descobrir como as coisas funcionam 

aliados a comprometimento e a responsabilidade. E ser uma pessoa proativa, no 
sentido positivo da pró-atividade. Saber se relacionar com os outros é muito importante, 
ser honesto e assumir os seus erros. 
 

Tatiane: você tem o conhecimento sobre o programa PDIC 2022 da FIESC? 
 
Ernani: sim 

 
Tatiane: O PDIC 2022 exerce alguma influência sobre as decisões contratuais e 

futuros colaboradores de sua empresa? 
 
Ernani: Sim, parcialmente. 
 
Tatiane: Há alguma coisa importante que, do seu ponto de vista, poderia ser 

adicionada nesta entrevista? 
 
Ernani: Sim, eu acredito que as nossas universidades deveriam implantar mais 

cursos técnicos, relacionados às indústrias da nossa região. 
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ANEXO A – CONCORDÂNCIA DO SERVIÇO ENVOLVIDO E TERMO 
DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – EMPRESA VIPOSA 
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ANEXO B – CONCORDÂNCIA DO SERVIÇO ENVOLVIDO E TERMO 
DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – EMPRESA 
MAXIPLAST 

 

 



179 
 

 



180 
 

 



181 
 

 



182 
 

 



183 
 

 



184 
 

 



185 
 

 



186 
 

ANEXO C – CONCORDÂNCIA DO SERVIÇO ENVOLVIDO E TERMO 
DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – EMPRESA 
GUARARAPES 

 



187 
 

 

 



188 
 

 



189 
 

 


