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RESUMO 
 
O presente estudo tem como objetivo principal mapear como e se os gestores de hoje 
entendem e trabalham as diferenças entre as gerações Baby boomers, geração X, Y e Z e, neste 
contexto, levantar quais são as melhores práticas de gestão de pessoas para se construir e 
manter equipes de alto desempenho no setor de transporte rodoviário de cargas da Grande 
Vitória – ES. Na primeira etapa da metodologia desenvolve-se uma pesquisa bibliográfica e a 
discussão dos pressupostos teóricos. A segunda fase envolve uma pesquisa de campo, de 
caráter descritivo-exploratório, com abordagem qualitativa, baseada em estudos de caso em 
cinco empresas do setor de transporte rodoviário de cargas situadas na Grande Vitória – ES. 
Os dados são coletados por meio da aplicação de um questionário que buscou identificar e 
levantar quais são as melhores práticas de gestão de pessoas para se construir e manter 
equipes de alto desempenho em ambientes multigeracionais. Pelos principais resultados 
encontrados verificou-se que quase a totalidade dos gestores entrevistados conhece as 
diferenças comportamentais existentes entre as gerações (baby boomers, X, Y e Z) e que as 
empresas visitadas adotam em suas unidades as principais ferramentas de gestão de pessoas 
(Estrutura de Cargos e Salários, Avaliação de competências, Processo formal de feedback e 
estruturação de Plano de Desenvolvimento, Avaliação de desempenho e Acompanhamento 
do RH aos profissionais) utilizadas pelo mercado.  Além disso, de um modo geral, mesmo 
existindo a aplicação de modernas ferramentas de gestão de pessoas nas empresas 
pesquisadas, ainda é um grande desafio para os gestores criar um ambiente de trabalho 
propício para o recebimento da geração Z no setor rodoviário de cargas da Grande Vitória – 
ES, o que converge com os estudos da literatura da área. E, por fim, verifica-se que muitas das 
ações de gestão de pessoas adotadas pelas empresas se traduzem em aumento da 
produtividade das suas equipes, evidenciando que as modernas ferramentas e ações de 
gestão de pessoas têm parcela de contribuição relevante para a obtenção de resultados 
superiores por parte das lideranças. 
Palavras-chave: Ferramentas de gestão. Baby boomers. Geração x. Geração y. Geração z. 
Transporte rodoviário. Gestão. Alto desempenho. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

A convivência das várias gerações no ambiente corporativo e o ritmo acelerado das 

transformações que vêm ocorrendo atualmente no mercado de trabalho impactam o 

ambiente organizacional, cabendo ao gestor buscar formas de gerenciar as pessoas e conflitos 

gerados neste novo cenário.  

 

1.2 JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO PROBLEMA A SER TRABALHADO 

 

No panorama mundial, os estudos que tratam da área temática relacionada à 

diversidade das gerações dos funcionários ainda são poucos.  

Westerman e Yamamura (2007) recomendam que novos estudos sejam realizados 

sobre as gerações e que eles investiguem o impacto das diferenças geracionais sobre os 

diversos fatores que envolvem o ambiente do trabalho. Para os autores, a análise das 

diferenças entre as gerações é uma importante área de pesquisa que permanece pouco 

explorada pelos estudos empíricos. 

No cenário nacional, também existem poucos estudos sobre a diversidade geracional 

em ambientes organizacionais (VELOSO et al, 2011). Nesta linha, a literatura da área destaca 

que há relativamente poucos estudos discutindo os impactos da chegada das novas gerações 

ao mercado, bem como das especificidades da gestão desses ingressantes.  

No atual cenário organizacional, é possível identificar insatisfações, conflitos e quedas 

de produtividade que estão relacionadas com a diferença dos valores de cada nova geração 

que ingressa no mercado, o que vem impactando os resultados das corporações. 

Portanto, este estudo pode, além de contribuir com a discussão do tema, oferecer 

subsídios para a gestão eficaz dessas novas gerações.  

Neste contexto, o objetivo deste projeto é mapear como e se os gestores de hoje entendem 

e trabalham estas diferenças, e levantar quais são as melhores práticas para se construir e 

manter uma equipe de alto desempenho. 
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De acordo com Betti (2011), entende-se por equipe de alto desempenho, aquela que 

demonstra elevado grau de competência e comprometimento, estando todos alinhados à 

mesma visão, valores e objetivos, preservando e valorizando sua diversidade de pensamentos 

e opiniões, multiplicidade de conhecimento e bagagem, colocando e alinhando a melhor ideia 

sempre para obter o resultado almejado. 

Para tanto, este estudo fará um levantamento sobre o comportamento profissional de 

cada geração, sobre como lidar com seus respectivos valores, objetivos e expectativas, além 

de, posteriormente, sistematizar as melhores práticas de gestão de pessoas frente ao desafio 

da diversidade das gerações. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo Geral  

 

O objetivo deste projeto é mapear como e se os gestores de hoje entendem e 

trabalham as diferenças entre as gerações Baby boomers, geração X, Y e Z e, neste contexto, 

levantar quais são as melhores práticas de gestão de pessoas para se construir e manter 

equipes de alto desempenho no setor de transporte rodoviário de cargas da Grande Vitória – 

ES. 

 

1.3.2 Objetivo Específico 

 

Os objetivos específicos são: 

- Realizar um levantamento sobre como os líderes devem lidar com os valores, 

objetivos e expectativas das distintas gerações presentes nas organizações; 

- Sistematizar as melhores práticas de gestão de pessoas nas relações com as distintas 

gerações, especialmente com as novas gerações entrantes no mercado; 

- Levantar ferramentas capazes de instrumentalizar a empresa e as lideranças para 

receber e tornar produtivos os indivíduos da geração Z. 
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1.4 RELEVÂNCIA DO PROJETO 

 

De acordo com Laizo (2011), no ambiente profissional percebe-se que a discussão da 

gestão das novas gerações está presente entre as principais preocupações da atualidade, no 

Brasil e no mundo.  

Este estudo justifica-se pela sua importância em apresentar formas que possibilitem à 

empresa identificar e gerenciar da melhor forma possível suas diferentes gerações. Para tanto, 

na seção 2 será apresentada a metodologia de pesquisa utilizada. A seção 3 tratará das bases 

conceituais, realizando uma descrição mais aprofundada da evolução das gerações nas 

perspectivas política, econômica, social e organizacional, no Brasil. Além disso, abordará a 

dificuldade de interação entre as gerações e fará uma breve introdução ao conceito de 

liderança.  

A seção 4 apresentará o Setor de Transporte Rodoviário de Cargas e os principais 

desafios da gestão de pessoas no setor. A seção 5 abordará o benchmarking e a possibilidade 

de constatar a teoria na prática, por meio dos resultados da pesquisa de campo aplicada em 

cinco empresas do setor de transporte rodoviário de cargas, situadas na região da Grande 

Vitória – ES, bem como as discussões e contribuições deste estudo relacionadas aos principais 

aspectos verificados no desenvolvimento da pesquisa que atendiam ao seu objetivo principal. 

A seção 6 apresentará, com base nos dados e fatos levantados, o modelo de excelência a ser 

praticado nas empresas do setor de transporte rodoviário de cargas, bem como os fatores 

essenciais para o sucesso da implementação do projeto. A seção 7 abordará a proposta de 

solução decorrente do desenvolvimento do PA. E, por fim, a seção 8 apresentará as conclusões 

e recomendações para o bom desenvolvimento do projeto. 
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2. METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

A presente seção descreve a metodologia do trabalho, levantando os métodos e as 

técnicas adotadas.  

Cabe citar que a literatura da área destaca que há relativamente poucos estudos 

discutindo os impactos da chegada das novas gerações ao mercado, bem como das 

especificidades da gestão desses ingressantes. Portanto, este estudo pode, além de contribuir 

com a discussão do tema, oferecer subsídios para a gestão eficaz das novas gerações.  

Para examinar de forma aprofundada as questões específicas referentes a como os 

gestores de hoje entendem e trabalham as diferenças entre as gerações Baby boomers, X, Y e 

Z; e levantar quais são as melhores práticas para se construir e manter uma equipe de alto 

desempenho neste cenário, torna-se necessário ir além da revisão bibliográfica. Assim, foi 

realizada uma pesquisa de campo envolvendo empresas do setor de transporte rodoviário de 

cargas, situadas na região da Grande Vitória – ES.  

O questionário utilizado na pesquisa de campo foi adaptado do Roteiro de entrevista 

de Laizo (2011) que desenvolveu um estudo com o objetivo de apresentar as principais 

características dos jovens da Geração Y e apontar como os gestores podem conduzir estes 

jovens. 

Para a aplicação do questionário de pesquisa optou-se pelo convite de empresas do 

âmbito do relacionamento dos autores do trabalho e de empresas indicadas pela Comissão 

de Jovens Empresários e Executivos do Transporte Rodoviário de Carga Nacional, a Comissão 

de Jovens Empresários e Executivos do Transporte (COMJOVEM), que tem por objetivo a 

integração e capacitação dos executivos do setor. Também foram convidadas algumas 

empresas acessíveis por meio do relacionamento com o Sindicato Patronal do Espírito Santo 

e Sindicato das empresas de Transporte de Carga do Estado do Espírito Santo (TRANSCARES). 

Todas as empresas pesquisadas são associadas ao TRANSCARES. 

Desta forma, em função dos objetivos desta pesquisa, como procedimento 

metodológico adotou-se um estudo descritivo-exploratório, de abordagem qualitativa. Esse 

tipo de pesquisa é adequado ao entendimento de impactos de um fenômeno, pois visa 

compreensão, mais que quantificação e, ao invés da generalização, tem o particular como 

foco.  
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Assim, a pesquisa de campo foi conduzida a partir das seguintes etapas:  

(i) Levantamento bibliográfico;  

(ii) Elaboração de perguntas para o questionário a partir de elementos chave 

identificados no referencial teórico e, especificamente, no Roteiro de entrevista de 

Laizo (2011);  

Entrevistas realizadas com gestores de equipes, por meio de questionário estruturado, 

em empresas do setor de transporte rodoviário de cargas, na região da Grande Vitória – ES. 

Posteriormente a coleta de dados, ocorreu à fase de sistematização dos dados coletados. O 

método de análise dos dados está apoiado na visão global do setor de transporte rodoviário 

de cargas, bem como nas práticas de gestão de pessoas adotadas nos demais setores do 

mercado. 

Desta forma, foram feitas análises nas cinco empresas pesquisadas, tendo como 

objetivo verificar as formas de funcionamento, semelhanças e contrastes existentes em 

relação às práticas de gestão de pessoas adotadas no universo organizacional. 

No capítulo seguinte serão apresentadas as bases conceituais e o conhecimento existente 

acerca das gerações e do seu contexto político, econômico, social e organizacional no Brasil. 

Também será abordada a dificuldade de interação entre as gerações, além de uma breve 

introdução ao conceito de liderança. 
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3. BASES CONCEITUAIS 

 

É natural no ser humano tentar agrupar ou categorizar fatos para estudá-los e com o 

comportamento humano não foi diferente. Entretanto, classificar gerações envolve classificar 

os comportamentos dos seres humanos, o que pode levar a questionamentos sobre os 

critérios usados para tal. 

 

3.1 A EVOLUÇÃO DAS GERAÇÕES 

 

As pesquisas já realizadas pela literatura da área sobre as gerações apresentam os 

comportamentos adotados por uma quantidade significativa de pessoas, mas podem não 

servir para caracterizar toda uma população que nasceu num determinado período. Assim, 

grande parte do estudo das gerações se remete aos fatos mais importantes que ocorreram 

para caracterizar um grupo específico de pessoas.  

A partir da década de 80, grandes transformações ocorrem em todo o mundo. O 

grande desenvolvimento tecnológico, a globalização e o aumento da competitividade fazem 

com que as organizações passem a necessitar de profissionais cada vez mais capacitados. 

Nesta época, predominavam nas organizações os Baby boomers, e a geração X começava a 

entrar no mercado. Desta forma, a geração dos Baby boomers se via obrigada a se adaptar 

rapidamente a nova condição do mercado e também a se adequar à entrada da geração X no 

mercado de trabalho, a qual já tinha grande familiaridade com o avanço tecnológico pelo qual 

o mundo estava passando. Mais tarde, no ingresso da geração Y no mercado de trabalho, 

também ocorreu uma tensão semelhante, porém mais intensa.  

Drucker (1991) afirmou que a concepção de trabalho como um esforço físico estava 

dando lugar ao trabalho intelectual, e este novo trabalhador estava formando uma nova 

sociedade baseada no conhecimento, na qual o estudo é fundamental para se ter acesso a 

bons empregos.  Ainda segundo o autor, o trabalhador da era do conhecimento sabe que não 

está mais na dependência de um único empregador, pois tendo conhecimento, serão as 

organizações que precisarão dele.  

Sendo então o conhecimento fator preponderante para as organizações atuais, 

verifica-se que no Brasil, desde 1995, para as várias faixas etárias, o número médio de anos 
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de estudo vem aumentando constantemente, mostrando como as novas gerações vêm se 

preparando para o mercado de trabalho (IBGE, 2008). 

Segundo Motta, Rossi e Schewe (2002), alguns eventos críticos que ocorreram entre o final 

da adolescência e o início da vida adulta podem influenciar os valores do indivíduo. Já outros 

autores, sugerem que as experiências vividas no ambiente familiar entre 6 e 16 anos 

determinam os valores relacionados ao trabalho. Segundo Motta, Rossi e Schewe (2002), as 

grandes eras que marcaram o Brasil são: 

 Era Vargas (1930 – 1945): período de ditadura política no país. Nesta época os níveis 

de escolaridade e de industrialização eram baixos. O governo era populista (criou 

diversas leis trabalhistas, melhorando as condições dos operários), investia em muita 

propaganda e sofria os impactos da crise econômica americana. A população era 

nacionalista, religiosa e conservadora;  

 Pós Guerra (1945 – 1954): esta era ainda sentiu os resquícios da Era Vargas. Embora 

ainda possuísse características fortemente moralistas, o país procurou evoluir 

culturalmente e passou a realizar uma grande quantidade de importações. As camadas 

que tiveram acesso aos itens do exterior começaram a valorizar cada vez mais as 

posses e passaram a ser menos nacionalistas; 

 Otimismo (1955 – 1967): a liberdade política, a melhora econômica e o acelerado 

processo de industrialização criaram um sentimento nacionalista e otimista na 

população (“o país do futuro”); 

 Anos de Ferro (1968 – 1979): período de ditadura militar no qual o país foi submetido 

à censura e à repressão política e cultural. Foi uma época de expansão econômica, 

industrial e educacional. O nacionalismo foi incentivado pela propaganda enquanto 

existiam movimentos contra ditadura acontecendo em paralelo. O sentimento de 

medo e euforia se misturavam; 

 Década Perdida (1980 – 1991): época de grande incerteza. A AIDS e a crise econômica, 

além da cultura ocidental da época, estimularam o individualismo e o materialismo, 

influenciando na formação de jovens pragmáticos e preocupados com o status social. 

As pessoas desta era são, em geral, descrentes em relação ao governo e às empresas; 

 O ser por si só (pós 1992): esta era vivenciou um período de maior estabilidade 

econômica, recuperação dos valores éticos e propensão ao consumismo. Aprenderam 
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a viver em um mundo global, possuem facilidade para consumir e desenvolveram 

intimidade com a tecnologia digital. 

 

3.2 AS GERAÇÕES E O CONTEXTO POLÍTICO, ECONÔMICO, SOCIAL E ORGANIZACIONAL NO 

BRASIL 

 

A contextualização do momento histórico passado em cada país ou região determina 

algumas das características comportamentais que marcam ou definem uma geração. Desta 

forma, entender ou analisar os grandes fatos marcantes de uma época é fundamental para 

entender como esta geração se relacionava socialmente, com a política, com a economia e no 

trabalho.  

Alguns fatos históricos marcaram todo o mundo, mas isoladamente não podem 

caracterizar toda uma geração. Desta forma, além dos eventos históricos mundiais, os fatos 

históricos regionais precisam ser entendidos e somados aos grandes eventos, para permitir o 

entendimento do comportamento de uma geração. 

Desta forma, cada geração terá comportamentos determinados por um conjunto de 

fatos históricos, desde o fim da segunda guerra, passando pelo golpe militar de 64, da 

mobilização pelas diretas já, até o fenômeno mundial recente das redes sociais.  

Uma vez que não há consenso sobre os anos limítrofes de cada geração, optou-se por 

adotar as características e os intervalos indicados nos estudos de Batista (2010) e Oliveira 

(2010) para as gerações dos Baby boomers, X e Y. Para a geração Z adotou-se a pesquisa de 

Veen e Vrakking, (2009), além das contribuições de outros autores e especialistas 

 

3.2.1 Os Baby Boomers 

 

Os nascidos entre 1943 e 1960 ficaram conhecidos como Baby boomers (Batista, 2010; 

Oliveira, 2010).  Essa geração surgiu em um contexto brasileiro e mundial peculiares.  

O mundo estava vivendo o fim da segunda guerra mundial e o início da guerra fria, onde o 

capitalismo se opunha ao socialismo em escala mundial. Os movimentos pelos direitos 

humanos, pela igualdade racial e pelos direitos das mulheres surgiram, principalmente nos 

Estados Unidos. Nas organizações, começava a substituição do trabalho braçal, do modelo 
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Taylorista – Fordista, pela gestão com foco no comportamento humano, baseado em Maslow. 

Os movimentos pela qualidade total exigiam mais do coração das pessoas que de seus braços. 

No Brasil, Juscelino prometia o desenvolvimento rápido, com o famoso jargão 

“cinquenta anos em cinco”. Em 1964, depois de um golpe militar que pretendia proteger o 

Brasil do comunismo, vivia-se um momento de ditadura, perda dos direitos civis, prisão e 

morte de quem era contra o regime, tortura, censura. Logo após, no início da década de 70, 

no ambiente político da ditadura, surgem grandes empresas estatais, empregando grande 

quantidade de trabalhadores sem mão de obra qualificada, mas proporcionando o famoso 

milagre brasileiro. A economia fechada crescia, puxada pelo Estado totalitário e pela ausência 

de conflitos interpessoais.  

No Brasil, os Baby boomers surgiam como oposição ao governo militar, promovendo 

ações de guerrilha, assaltos, sequestros, buscando reestabelecer a democracia. Muitos jovens 

morreram, foram presos e alguns até exilados.  

São características dos Baby boomers, de acordo com Laizo (2011): 

 Valorização do comprometimento e da fidelidade para com a organização em que 

atuam; 

 Valorização do trabalho em equipe, das discussões em grupo e da construção do 

consenso; 

 Busca do desenvolvimento de boas relações com os superiores e colegas de trabalho; 

 Procura por empregos estáveis; 

 Crença que o sacrifício trará sucesso; 

 Crença de que as pessoas devem focar primeiramente na realização das obrigações 

para depois investirem em seu lazer; 

 Ocupam, ao longo dos últimos anos, os cargos mais altos das organizações, da 

sociedade e da economia. Devido à sua posição, podem acreditar que seus valores são 

os corretos e que devem ser seguidos, principalmente pelos mais jovens;  

 Muitos deles têm que cuidar dos pais idosos e possuem filhos jovens e adultos 

morando em casa. 
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3.2.2 A Geração X 

 

A geração X é formada pelos nascidos entre os anos 1960 e 1980 (Batista, 2010; 

Oliveira, 2010).   

No Brasil, em 1985, após 21 anos de regime militar, a democracia começa a voltar a 

fazer parte do sistema político brasileiro, com a eleição, mesmo que em regime indireto, do 

primeiro presidente civil em duas décadas. A morte de Tancredo, antes mesmo de assumir, 

marcou a geração X que acreditava muito no futuro presidente. Em 1989, a democracia 

voltava definitivamente, com a primeira eleição direta para presidente, após o fim da ditadura 

militar.  

A economia, após a década do milagre econômico, viu uma década perdida. Recessão, 

inflação elevada, desvalorização e troca de moedas, alta de juros e até uma moratória 

marcaram a economia brasileira. A situação econômica afetou o mercado de trabalho. A busca 

por resultados passou a ser palavra de ordem, para superar os problemas da crise. Vários 

programas para reorganização das empresas, buscando redução de custos, foram 

implantados. Termos como reengenharia e downsizing passaram a fazer parte do cotidiano 

das empresas. Muitos perderam o emprego, propiciando uma aceleração na transformação 

do mercado de trabalho, levando a um aumento do número de mulheres que deixaram de 

cuidar da casa e dos filhos para buscar uma atividade remunerada. Além disto, as empresas 

precisaram adequar suas políticas internas de gestão de pessoas para traduzir melhor o 

ambiente em que elas estavam inseridas, pois a simples motivação dos empregados não era 

suficiente para promover as melhorias necessárias aos resultados.  

A AIDS também marcou esta geração. O número de casos explodiu em todo mundo, e, 

ainda sem nenhum tratamento, muitas pessoas morreram. Os hábitos sexuais mudaram 

significativamente. Durante muitos anos, se acreditou que apenas usuários de drogas 

injetáveis e homossexuais estavam no grupo de risco, o que mais tarde foi desmistificado. 

A tecnologia continuava avançando rapidamente. As formas de comunicação, 

principalmente entre os jovens, também mudavam. Programas de TV, com formatos e 

linguagem mais aberta, alteravam a forma da juventude se comunicar.  
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São características da geração X, de acordo com Laizo (2011): 

 Consideram os objetivos pessoais mais importantes que os organizacionais, sendo 

assim, não desenvolvem relação de lealdade para com uma única empresa no longo 

prazo. Muito disto se deveu ao fato de terem visto seus pais, que sempre foram fiéis 

às organizações em que trabalhavam perderem os empregos na onda downsizing nos 

anos 80; 

 Muitos jovens desta geração são vistos como egoístas e não comprometidos; 

 Comparando-os aos Boomers demonstram maior propensão a sair do emprego em 

busca de maiores desafios, salários ou qualidade de vida; 

 São comprometidos com a organização, quando existe alinhamento com os ideais e 

objetivos da empresa; 

 Gostam de ser desafiados e são focados em buscar os resultados; 

 São questionadores, querem saber por que devem realizar determinada ação; 

 São acostumados a viver com a diversidade; 

 Possuem maior intimidade com a tecnologia; 

 Procuram atualizar-se constantemente; 

 Valorizam a autonomia e a independência; 

 Preferem uma comunicação aberta, gostando de receber feedbacks de seus gestores; 

 Buscam o equilíbrio entre vida pessoal e profissional; 

 

3.2.3 A Geração Y 

 

A geração Y é formada pelos nascidos entre os anos 1980 e 1995 (Batista, 2010; 

Oliveira, 2010).  Em termos globais, o mundo vivenciava o fim da guerra fria, tendo oo Estados 

Unidos assumido a supremacia militar e econômica no mundo. O mundo também era marcado 

pelo terrorismo, com os atentados de 11 de setembro determinando o início de novas formas 

de políticas internacionais, além do acirramento dos conflitos entre diferentes visões 

religiosas, com guerras iniciadas em nome do fim do terror.  

A globalização, em todos os níveis, econômica, de produção, de circulação de pessoas 

e de informações também marcavam o globo. Com a globalização, crises locais passaram a ter 

impacto global. São exemplos: a crise do México, da Rússia, dos Tigres Asiáticos, da bolha da 
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internet ou do sistema hipotecário americano, que mais recentemente impactou a economia 

de todo o mundo.  

Um pouco antes, no Brasil, a geração Y começava a ser marcada pelas manifestações 

pelo impeachment do presidente Collor. Após a década perdida, Fernando Henrique Cardoso 

assume a presidência, implantando o plano Real e acabando com quase 15 anos de 

hiperinflação e baixo crescimento econômico.  

O Brasil entrava no mundo globalizado, iniciando pela abertura econômica 

proporcionada por Fernando Collor, e seguindo com FHC. Em 2003, o primeiro presidente 

vindo da classe operária assume a presidência do Brasil. Domênico de Masi (2014, p. 619), em 

seu livro O Futuro Chegou, cita: “É a única economia na qual, por oito anos, um presidente 

sociólogo incrementou a riqueza nacional e por outros oito anos um presidente sindicalista 

tratou de redistribuí-la”.  

A balança comercial passa a ser superavitária, a bolsa de valores passa a movimentar 

e atrair capital estrangeiro, o risco país se reduz, trazendo novas indústrias e empregos ao 

país, as reservas internacionais sobem e o Brasil passa a ser credor do Fundo Monetário 

Internacional (FMI). Pela primeira vez, uma geração cresce em contato permanente com a 

tecnologia e a mesma passa a ser um fenômeno natural para todas elas. As crianças já nascem 

sabendo mexer com seus tablets, computadores, smartphones. 

A proximidade e o avanço da tecnologia trouxeram a disponibilidade rápida e 

abundante de informações. Os jovens, estimulados por seus pais (Baby boomers, preocupados 

com a carreira e com o mundo competitivo que aguardava seus filhos), passam a fazer diversas 

atividades e cursos, usando a tecnologia cada vez mais presente. Isto faz com que esta geração 

seja acostumada a fazer várias atividades ao mesmo tempo, mas sem muita profundidade.  

Contudo, a tecnologia e as redes sociais criaram também uma geração mais 

individualista, de relacionamentos mais superficiais e com a redução do contato direto entre 

as pessoas. Estimuladas por seus pais a expor seus pensamentos, e sendo a internet uma 

forma de contato com grandes grupos, surgem fenômenos do dia para a noite.  Esta geração 

passa acreditar que todos podem ter, rapidamente, grande sucesso. 

Nas organizações, a lealdade e o comprometimento, características de gerações 

anteriores, passam a não ser mais tão importante. O alinhamento entre os valores individuais 
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e os valores das organizações passa a ser mais importante que a construção de uma carreira 

duradoura.  

Diferente das gerações anteriores, fatores subjetivos da carreira, como ter diversas 

experiências, independente de funções, cargos ou promoções, passam a ser mais importante 

que os mesmos, o que era um fator objetivo para as gerações anteriores.  

Segundo Laizo (2011), são características da geração Y: 

 A tecnologia e a informática fazem parte de suas vidas; 

 Sentem-se confortáveis com as mudanças; 

 Sabem que é necessário atuar colaborativamente para alcançar os objetivos; 

 Possuem facilidade para desenvolver network; 

 São autoconfiantes e otimistas em relação ao futuro; 

 Buscam o desenvolvimento de suas competências; 

 Gostam de ser desafiados; 

 Gostam de receber um direcionamento claro do responsável em relação ao que deve 

ser realizado; 

 Estão acostumados a realizar diversas atividades ao mesmo tempo; 

 Valorizam a autonomia e flexibilidade ao executar as suas atividades; 

 Gostam de ter o seu trabalho reconhecido e esperam uma rápida ascensão na 

carreira; 

 São comprometidos com a organização, quando existe alinhamento de valores e 

objetivos; 

 São individualistas e comprometidos com a própria carreira, não necessariamente 

desenvolvida em uma única organização; 

 Estão acostumados com a diversidade (étnica, de idiomas, tradições familiares e 

alinhamento sexual, por exemplo); 

 Buscam equilíbrio entre vida profissional e pessoal. 

 

3.2.4 A Geração Z 

 

Os jovens nascidos a partir de meados dos anos 1990 e no início dos anos 2000 são 

pertencentes à chamada geração Z (VEEN; VRAKKING, 2009). Eles já nasceram conectados e, 
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desta forma, são influenciados por eventos globais mais que as outras gerações. Nasceram ou 

cresceram em plena crise econômica global, em um mundo marcado pelo terrorismo, 

principalmente após os atentados de 11 de setembro nos Estados Unidos. 

As mudanças climáticas provocam sensações de pânico com o futuro da humanidade. 

A conectividade ganha escala mundial, surgem os smartphones e as formas de relacionamento 

são modificadas significativamente. Jovens de várias partes do mundo passam a jogar 

videogames e a se comunicar de modo online em seus países. Competições de videogame 

unem, virtualmente, milhões de adolescentes em todas as partes do mundo. O comércio 

eletrônico cresce exponencialmente.  

A exposição instantânea de notícias cria uma nova consciência ética e política, 

tornando os jovens mais intolerantes e descrentes com os governantes e com empresas não 

éticas. Esta geração não se conforma em ser passivo de marcas e publicações. Querem 

produzir seus conteúdos, onde as celebridades surgidas nesta mídia são mais populares que 

as da indústria do entretenimento tradicional. Os programas tradicionais da TV aberta passam 

a perder espectadores, que buscam na TV paga ou em aplicativos ver outros tipos de 

programa. Desta forma, são características da geração Z, segundo Tiba (2009): 

 Não são adeptos da hierarquia verticalizada convencional;  

 Conversam com o superior do mesmo modo como se fosse com o subordinado; 

 Gostam de ter acesso imediato aos seus gestores; 

 Relacionam-se melhor com indivíduos que integram sua geração. 

 

Segundo Tapscott (2010 apud BOLDRINI; LUCENA, 2014, p.56) algumas das atitudes 

que diferenciam a Geração Z das demais gerações podem ser: 

 Gostam de ter liberdade para experimentar coisas novas; 

 Querem customização dos produtos e das experiências de compras; 

 Sempre buscam checar informações sobre produtos e empresas; 

 Integridade como sinônimo de lealdade e transparência; 

 Colaboração, principalmente por meio de tecnologias digitais; 

 Entretenimento é associado a quase todas as experiências da vida, começando 

pelo trabalho; 

 Velocidade é uma expectativa natural; 
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 Inovação é um modo contínuo; 

 São totalmente integrados a tecnologia; 

 Ficam apenas 2,5 anos em média em cargos de liderança; 

 Usam o seu tempo livre para suas vocações profissionais; 

 Usam a internet (youtube) como forma de aprendizagem. 

 

3.3 A DIFICULDADE DE INTERAÇÃO ENTRE AS GERAÇÕES  

 

Em qualquer organização, a gestão dos talentos é fundamental para a perpetuidade 

das empresas. E devido às várias características que distinguem cada geração, a interação 

harmoniosa entre elas é cheia de desafios. Neste contexto, o processo de gerenciamento do 

desempenho e das relações entre as diversas gerações constitui-se em um desafio constante 

para os gestores, especialmente no que se refere à gestão dos colaboradores da geração Z. 

Conhecer e gerenciar as principais diferenças entre cada geração, buscando facilitar as 

interações entre elas e manter um clima favorável à produtividade é responsabilidade dos 

gestores. A seguir são apresentados alguns fatores destacados pelos autores pesquisados 

(BATISTA, 2010; OLIVEIRA, 2010; LAIZO, 2011; TIBA, 2009; VEEN; VRAKKING, 2009; TAPSCOTT, 

2010 apud BOLDRINI; LUCENA, 2014) nos quais emergem as principais diferenças entre as 

gerações: 

a) Comprometimento e fidelidade com a empresa - Enquanto a geração Baby boomer 

valoriza estes dois fatores, a geração X, por considerar seus objetivos pessoais mais 

importantes, não desenvolve relação de lealdade com a empresa no longo prazo. 

A geração Y tem comprometimento enquanto existir alinhamento entre os valores 

e objetivos da empresa e os seus. Por fim, na geração Z não se percebe a relação 

de fidelidade, por exemplo, em cargos de liderança eles ficam, em média, apenas 

2,5 anos; 

b) Trabalho em equipe - Enquanto a geração baby boomer valoriza o trabalho em 

equipe, discussões em grupo e construção do consenso, a geração X tem a 

característica da individualidade, sem a perda da convivência em grupo. A geração 

Y sabe que é necessário atuar colaborativamente para o alcance de objetivos. E a 
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geração Z se relaciona melhor com os indivíduos da sua geração e trabalham em 

colaboração principalmente utilizando tecnologias digitais; 

c) Relacionamento interpessoal - Enquanto as pessoas da geração baby boomer 

buscam desenvolver boas relações com superiores e colegas de trabalho, a geração 

X prefere uma comunicação aberta, buscando ter sempre feedback de seus 

gestores, e a Geração Y tem a capacidade de desenvolver bom network. As pessoas 

da geração Z não são adeptas a estruturas hierárquicas verticais tradicionais, além 

de gostar de ter acesso direto a seus superiores, tratando todos da mesma forma; 

d) Equilíbrio entre vida pessoal e profissional - A geração baby boomer tem a crença 

de que as pessoas devem focar primeiramente na realização das obrigações 

profissionais, para depois investirem em seu lazer e acreditar que o esforço de 

longo prazo trará sucesso. Já as pessoas da geração X buscam mais o equilíbrio 

entre a vida pessoal e profissional e podem trocar facilmente de emprego para 

buscar suas satisfações pessoais mais rapidamente. Por outro lado, a geração Y, 

além de também buscar o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, gosta de 

ter o seu trabalho reconhecido e esperam uma rápida ascensão na carreira. A 

geração Z busca a satisfação pessoal no trabalho, acreditando que o 

entretenimento deve estar associado a sua atividade profissional, além de ter na 

velocidade uma característica natural e de usar o seu tempo livre para desenvolver 

suas vocações profissionais.  

Segundo Westerman e Yamamura (2007), as empresas precisam reconhecer a 

influência dos valores e preferências de trabalho das gerações e como eles impactam o 

desempenho organizacional, tanto para o desenvolvimento quanto para a retenção dos 

profissionais e formação dos seus futuros líderes. Neste sentido, é fundamental que os 

gestores tenham ciência de como as diferentes gerações percebem os distintos aspectos do 

ambiente de trabalho. 

Nesta perspectiva, há um consenso entre a literatura da área ao identificarem que as 

diferenças entre as gerações impactam o desempenho dos indivíduos e os resultados 

organizacionais e, portanto, precisam ser gerenciados e considerados pelos líderes nas 

tomadas de decisão referentes ao planejamento estratégico, à construção das equipes de 

trabalho, ao estabelecimento de metas e desafios, ao grau de formalidade ou informalidade 
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na comunicação, etc. Nesta linha, as diferenças entre as gerações também precisam ser 

observadas na formulação de políticas de gestão de recursos humanos. 

 

3.4  LIDERANÇA E A INTERAÇÃO DAS GERAÇÕES 

 

Desde a época do início da administração cientifica proposta pelos modelos Fordista e 

Taylorista, a necessidade do desenvolvimento das pessoas fazia parte do cotidiano das 

organizações. No atual contexto, não é diferente. Contudo, num ambiente mais competitivo, 

dinâmico e interligado globalmente, passou-se a se exigir que profissionais de todos os níveis 

hierárquicos tenham uma postura voltada para o autodesenvolvimento e a aprendizagem 

contínua (EBOLI, 2004).  

Nesta linha, os líderes precisam estar preparados para também serem educadores, 

formadores e orientadores dentro do ambiente de trabalho, além de lidar com a diversidade 

geracional, criando um ambiente que permita que todos os colaboradores se sintam 

motivados a utilizar seu potencial no desenvolvimento de suas atividades do dia a dia.  

Nesta perspectiva, algumas práticas podem auxiliar no desenvolvimento dos líderes 

para exercer este papel, como o coaching1 e o mentoring2. Através da atividade de coaching, 

o coach3 passa suas experiências e auxilia os líderes a alcançarem seus objetivos por meio do 

desenvolvimento da autoconsciência das atitudes relacionadas as suas atividades.  

O coaching tem se mostrado uma ferramenta eficaz nos processos de 

desenvolvimento de pessoas (MILARÉ, 2008; GOLDSMITH, 2010). E os coaches podem ajudar 

líderes a transpor o largo vão que existe entre entender o que fazer e realmente fazê-lo 

(GOLDSMITH, 2010). Nesta linha, Milaré (2008) identificou na pesquisa realizada com 10 

executivos que, após passarem por um processo de coaching completo, eles desenvolveram 

vários aspectos comportamentais: 70% melhoraram a flexibilidade, 70% aprenderam a aceitar 

                                                           
1 Coaching é uma estratégia que o líder pode aplicar para o aprimoramento de pessoas e equipes, para o 
desenvolvimento de novas habilidades e competências técnicas e comportamentais necessárias para o alcance 
e alta performance no ambiente corporativo. Fonte: Dingman (2004, Apud Ferreira, 2008). 
2 Mentoring é um termo inglês, normalmente traduzido como "tutoria", "mentoria", "mentorado" ou 
"apadrinhamento". O mentoring é uma ferramenta de desenvolvimento profissional e consiste em uma pessoa 
experiente ajudar outra menos experiente. Fonte: Dingman (2004, Apud Ferreira, 2008. 
3Coach é a pessoa que conduz o processo e coachee é a pessoa que é alvo do processo. Fonte: Dingman (2004, 
Apud Ferreira, 2008. 
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melhor as mudanças, 90% melhoraram produtividade e 70% evoluíram na capacidade de se 

relacionar.  

Neste sentido, de acordo com a pesquisa realizada pela Media Matrix apud 

Crescimentum (2007, p. 34), o coaching, associado ao treinamento aplicado em empresas, 

proporciona um retorno sobre o investimento de aproximadamente cinco vezes o valor 

investido e traz as melhorias apresentadas no Gráfico a seguir. 

 

Gráfico 1 – ROI do coaching 

 
Fonte: Media Matrix (apud CRESCIMENTUM 2007, p. 34). 

 

Desta forma, percebe-se que, se para os líderes o coaching associado a treinamentos 

potencializa a aprendizagem e traz retornos para a organização, o mesmo processo pode ser 

aplicado pelos líderes em seus liderados das novas gerações em busca das melhorias 

contínuas apresentadas no gráfico 1. 

Em relação ao mentoring, o mentor é um profissional de um nível hierárquico superior 

que passa a ser o tutor de um liderado, de forma a auxiliá-lo a se desenvolver na carreira. A 

melhor opção dependerá do ambiente de trabalho, do contexto de atuação da empresa e das 

características de cada indivíduo.  

Com este conjunto de ações, a empresa se prepara para enfrentar o desafio de formar 

líderes para trabalhar com as novas gerações. Neste sentido, a área de Recursos Humanos 

tem o importante papel de instrumentalizar os líderes para fazerem a gestão do desempenho 

e lidar com a diversidade geracional, por meio do treinamento dessas lideranças na aplicação 

das principais ferramentas de gestão de pessoas disponíveis no mercado. São elas: (i) 
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Estrutura de Cargos e Salários; (ii) Avaliação de competências; (iii) Processo formal de 

feedback e estruturação de Plano de Desenvolvimento; (iv) Avaliação de desempenho (metas) 

e; (v) Acompanhamento do RH aos profissionais (LAIZO, 2011). 

Segundo Albuquerque (2002), no contexto da gestão estratégica de pessoas as ações 

de recursos humanos devem ser pautadas pela estratégia da organização, permitindo que a 

área tome decisões e crie políticas e programas alinhados com o negócio.  

De acordo com Fischer (2002), a gestão por competências é um dos métodos 

desenvolvidos para alinhar a gestão das pessoas aos objetivos estratégicos da organização. 

Para Dutra (1996), as empresas devem buscar o equilíbrio entre as necessidades da 

organização e das pessoas. Assim, ambos devem assumir alguns papéis: as pessoas devem 

entender que o seu desenvolvimento também é sua responsabilidade e as organizações 

devem criar políticas e práticas transparentes que estimulem o desenvolvimento dos 

colaboradores. 

Por fim, vale ressaltar que, na elaboração de estratégias ou políticas de gestão de 

pessoas, as organizações devem ter em mente que o equilíbrio entre a vida profissional e 

pessoal é uma necessidade premente das novas gerações. 

Uma vez abordadas às bases conceituais do tema em questão, o capítulo seguinte apresentará 

o Setor de Transporte Rodoviário de Cargas e os desafios da gestão de pessoas no setor.  
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4  O SETOR DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS 

 

O mercado do setor de Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) no Brasil é responsável 

por cerca de quase 70% da circulação de todos os produtos e serviços do país.  Em 2014, o 

TRC foi responsável por 61,1% de toda carga transportada no país, frente ao ferroviário 

(20,7%), aquaviário (13,6%), dutoviário (4,2%) e o aéreo (0,4%).  Em 2013 o transporte 

rodoviário representou cerca de 5% do PIB nacional (DEPEC 2016 – Bradesco). Hoje, existem 

no Brasil mais de 157 mil empresas atuando no transporte rodoviário de carga (CNT, 2016), 

cujo faturamento vem aumentando a cada ano.  

O setor atende a todo o país e opera em regime de livre mercado, sem necessidade de 

autorização, permissão ou concessão de serviços, e possui a maior parte da malha do 

transporte existente no país hoje, se comparado aos outros modais.  Isto demonstra a grande 

dependência da economia nacional em relação ao setor, uma vez que a maioria das outras 

atividades econômicas depende do deslocamento de bens para operar. Desta forma, a eficácia 

do Transporte Rodoviário de Cargas impacta fortemente o desenvolvimento do país. 

Mesmo as características do Brasil favorecendo a outros modais, como por exemplo, 

o ferroviário, a maior malha existente ainda é a rodoviária devido à falta de investimentos do 

governo na diversificação dos modais de transporte. O setor de transporte rodoviário também 

não tem muito investimento por parte do governo e somente 13% das rodovias são 

pavimentadas no Brasil (BARROS; RODRIGUES, 2015).  

A precariedade das rodovias nacionais provoca impactos diretos nos custos logísticos 

e, consequentemente, nos preços praticados pelo mercado, pois ocorrem desgastes maiores 

dos caminhões. Neste sentido, o estudo de Barros e Rodrigues (2015) apontam que, se as 

rodovias brasileiras fossem melhor pavimentadas e tivessem maior conservação por parte do 

governo, o custo logístico poderia ser reduzido em até 25% (ver quadro 1). 
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               Quadro 1 - Classificação do estado geral da malha rodoviária por Região em 2015 (em km) 

Região Otimo Bom Regular Ruim Pessimo 

Norte 1.532 732 4.358 1.264 850 

Nordeste 5.182 3.724 7.360 4.389 3.321 

Sudeste 9.205 3.063 5.025 4.561 1.143 

Sul 7.361 2.273 3.392 1.139 330 

Centro-Oeste 3.015 1.124 4.416 2.676 509 
Fonte: CNT (2016). 

 

O TRC se divide em vários segmentos, a saber: carga comum (fracionada4 ou lotação5), 

carga líquida, carga de produtos perecíveis, cargas perigosas e inflamáveis, carga de 

temperatura controlada, carga aquecida, carga de concreto, carga de veículos, cargas vivas e 

carga de valores. Para cada tipo de carga existem normas e exigências para que seja realizado 

o transporte, principalmente exigências ambientais e fiscais.  

No Brasil, o transporte pode ser feito por empresas, cooperativas, autônomos, e às 

vezes pelo próprio embarcador. Por isto existem várias normas buscando regulamentar a 

atividade. Por exemplo: para as empresas de transporte e para o transporte autônomo é a lei 

11.442/08, para as cooperativas é a lei 5764/71, já no caso do próprio embarcador fazer seu 

transporte, é considerado transporte de carga própria e não tem regulamentação do governo. 

Se o transporte de carga for remunerado há a obrigatoriedade do registro no Registro 

Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC), de responsabilidade da Agência 

Nacional de Transporte Terrestre (ANTT). Conforme consta na Resolução ANTT nº 3056/09 

(ANTT, 2009), o registro é obrigatório para: Transportadores Autônomos de Cargas (TAC); 

Cooperativas de Transporte de Cargas (CTC); e Empresas de Transporte de Cargas (ETC). 

Para melhor compreender o setor é necessário entender as dificuldades de sua 

regulamentação: Em 1980, dado o contexto de acentuado desenvolvimento do TRC no Brasil, 

foi promulgada a Lei nº 6.813 (BRASIL, 1980), que estabelecia que a exploração do TRC era 

atividade privativa de transportadores autônomos brasileiros. Depois, em 1983, foi criado o 

Registro Nacional de Transportes Rodoviários de Bens (RTB) pela Lei nº 7.092 (BRASIL, 1983), 

                                                           
4 Cargas Fracionadas são cargas que não ocupam o limite total de um veículo, ou seja, uma carga que não é 
suficiente para a lotação de um veículo. Fonte: Site Sulcargolog. 
5 A Carga Lotação é um tipo de carga que ocupa a totalidade da capacidade do veículo (lotação), independente 
do tipo de carroceria, onde a mercadoria é coletada na origem e segue diretamente para seu destino. Em carga 
lotação também é possível que a mercadoria seja entregue ao longo do percurso, em várias entregas. Fonte: 
SiteTransamex. 
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a qual fixava certas condições para a atividade de transporte de bens com fins econômicos ou 

comerciais. Porém esta última foi considerada incompatível com a Constituição de 1988 e foi 

revogada, ficando então, a atividade de transporte rodoviário de carga no Brasil sem 

disciplinamento ou regra. 

Em 2001, foi criada a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) pela Lei n° 

10.233 e a regulação do setor passou a ser considerada novamente. Além disso, a partir de 

2004 a ANTT começou a exigir dos transportadores a inscrição no Registro Nacional de 

Transportadores Rodoviários de Cargas (BRASIL, 2001). 

Porém, apenas em 2008, com a publicação da Lei nº 11.442/08 e da Resolução ANTT 

nº 3056/09, esse registro deixou de ser apenas um cadastro passando a ter função de 

habilitação para o transportador rodoviário de cargas. Com isto, iniciaram-se as evidências 

para a regulação no mercado do TRC, conseguindo-se, mesmo que ainda de forma 

insuficiente, regulamentar algumas normas, principalmente técnicas, para a entrada de novos 

prestadores de serviços no setor. 

Em 2012 veio a Lei nº 12.614 regulamentando a profissão do motorista e trazendo mais 

normativas a este setor. Em 2015, esta lei sofreu modificações em seu contexto através da Lei 

nº 13.103. 

Atualmente o Brasil passa por mais uma fase de seu marco regulatório, ainda não 

definido e, apesar de não ser uma discussão recente, o setor de transporte rodoviário de 

carga, ainda necessita de muitas modificações em sua regulamentação.  

Além das dificuldades e desafios do setor e da busca constante por eficiência, também 

ocorre a pressão pontual de preços nas tarifas de fretes. Isso se dá por vários motivos, entre 

eles: maior concentração dos atores de transporte, má qualidade da infraestrutura da malha 

rodoviária, maior regulamentação no setor, aumento das restrições de circulação e a maior 

exigência por parte dos embarcadores.  

Este contexto evidencia a necessidade de profissionalizar o setor, fato confirmado pela 

pesquisa feita pelo ILOS (Instituto de Logística e Supply Chain) que trouxe um panorama do 

mercado brasileiro de transporte rodoviário de carga e a atual busca pela melhoria de sua 

eficiência ligada à gestão das empresas e à gestão das pessoas. Entretanto, cabe destacar que 

o transportador vem se profissionalizando e buscando a melhoria continua de seus 

profissionais e de suas operações. 
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A seguir serão apresentadas algumas tabelas com os principais dados do setor de 

transporte rodoviário de cargas. 

A tabela 1 apresenta a quantidade de transportadores registrados no RNTRC e 

demonstra que a maior parte dos registros dos transportadores remunerados no país hoje são 

de Transportadores Autônomos de Cargas (TAC) com predominância de 84%. Vale ressaltar 

que este quadro gera uma das grandes dificuldades enfrentadas pelo setor, tanto para 

sustentar o equilíbrio do mercado quanto para manter a qualidade dos serviços prestados, 

pois os TAC´s, apesar de terem regulamentação para sua criação, não são fiscalizados e 

controlados de forma eficaz. Por outro lado, as Empresas de Transporte de Cargas (ETC´s), que 

representam cerca de 16% do setor são submetidas à legislação e a frequentes fiscalizações. 

Por fim, observa-se a existência de uma pequena parcela de Cooperativas de Transporte de 

Cargas (CTC´s), Cooperativas de Transporte de Cargas, com apenas 0,1% do total de empresas. 

 

Tabela 1 – Quantidade de transportadores registrados no RNTRC, 
segundo a categoria do transportador 

Categoria Quantidade de transportadores % 

TAC 671.781 84,0% 

ETC 127.595 15,9% 

CTC 623 0,1% 

Total 799.999 100,0% 

Fonte: Tedersco et al (2011, p. 3). 
 

A seguir, a tabela 2 apresenta a quantidade de veículos segundo a categoria do 

transportador. Observa-se que os TAC´s representam um pouco mais da metade dos veículos 

cadastrados, com 57% da frota total. As ETC´s possuem 42,4% dos registros de veículos e as 

CTC´s possuem apenas 0,5% dos veículos cadastrados. 
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Tabela 2 – Quantidade de veículos, segundo a categoria do transportador  

Categoria Quantidade de veículos % 

TAC 840.322 57,1% 

ETC 624.350 42,4% 

CTC 6.526 0,5% 

Total 1.471.198 100,0% 

         Fonte: Tedersco et al (2011, p. 3). 

 

Em seguida, a tabela 3 apresenta a distribuição espacial dos Transportadores 

Rodoviários de Cargas - TRC. Nota-se que a maioria dos TAC´s e ETC´s se concentra na Região 

Sudeste. Por outro lado, na Região Norte, observa-se a menor quantidade nestas duas 

categorias. Observa-se também na categoria dos CTC´s que a maior parte se concentra na 

Região Sul do país. 

Tabela 3– quantidade de transportadores, separados por categoria e região 

Quantidade de 

transportadores 
Centro-oeste Nordeste Norte Sudeste Sul Total 

TAC 

52.439 89.557 18.974 342.582 168.229 671.781 

7,8% 13,3% 2,8% 51,0% 25,0% 100,0% 

ETC 

7.193 13.448 5.088 60.196 41.670 127.595 

5,6% 10,5% 4,0% 47,2% 32,7% 100,0% 

CTC 

28 76 32 221 266 623 

4,5% 12,2% 5,1% 35,5% 42,7% 100,0% 

     Fonte: Tedersco et al (2011, p. 5). 
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Após conhecer o panorama do setor de transporte rodoviário de cargas, torna-se 

necessário compreender os desafios da gestão de pessoas que se apresentam continuamente 

para as lideranças que atuam neste mercado, para, em seguida, buscar as soluções mais 

eficazes.  

 

4.1 OS DESAFIOS DA GESTÃO DE PESSOAS NO SETOR DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE 

CARGAS 

 

Um dos maiores desafios do setor é aumentar sua eficiência. Neste sentido, os autores 

da área de liderança afirmam que os resultados organizacionais são alcançados por meio de 

pessoas. Tal paradigma indica que a forma como os líderes conduzem suas equipes irá 

impactar, positiva ou negativamente, na obtenção de resultados superiores.  

A maior parte dos gestores do setor de transporte rodoviário de cargas “nasceu e 

cresceu” dentro do próprio setor. Portanto, conhecem a prática, têm experiência, mas não 

possuem formação acadêmica. Entretanto, esses líderes perceberam que o mercado mudou 

e para alcançar eficiência operacional e, consequentemente, gerar mais lucro é necessário 

mudar a forma de atuar, ou seja, mudar a forma de gestão do negócio e das pessoas, ou seja, 

ter uma equipe bem preparada. 

Para mudar a forma de gestão é necessário ter conhecimento de todos os fatores que 

impactam a atividade. Esta visão tem trazido revitalização ao setor que começou também a 

buscar formar equipes melhores para realizar não apenas o transporte como no passado, mas 

também a logística do transporte, com eficiência e lucratividade. 

Entretanto, os gestores do setor de transporte vem encontrando barreiras para 

desenvolver suas equipes, pois a maior parte dos colaboradores não possui boa escolaridade. 

Neste sentido, o despreparo da mão de obra demanda do gestor um esforço maior no sentido 

de, além de identificar o potencial de cada um e desenvolvê-los continuamente, incentivá-los 

a estudar, ingressando em cursos técnicos na área de transporte e logística, e até na 

graduação. 

Após a análise do Setor de Transporte Rodoviário de Cargas e da compreensão dos 

desafios da gestão de pessoas no setor, o capítulo seguinte abordará o benchmarking e a 

possibilidade de constatar a teoria na prática. Também serão apresentados os resultados da 
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pesquisa de campo aplicada em cinco empresas do setor de transporte rodoviário de cargas, 

situadas na região da Grande Vitória – ES, bem como as discussões e contribuições da pesquisa 

relacionadas aos principais aspectos verificados no desenvolvimento deste estudo que 

atendiam ao seu objetivo principal. 
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5 RESULTADO DA PESQUISA E ANÁLISES DE DADOS 

 

Esta seção apresenta a análise dos dados coletados nas cinco empresas do setor de 

transporte rodoviário de carga e as discussões, além das contribuições desta pesquisa, obtidas 

com a aplicação da metodologia adotada. 

 

5.1 EMPRESAS E PROFISSIONAIS SELECIONADOS 

 

Este trabalho teve por objetivo mapear e analisar a percepção dos gestores das 

empresas de transporte rodoviário de cargas da Grande Vitória - ES, quanto à presença e 

convivência das gerações baby boomers, X, Y e Z no ambiente organizacional, bem como 

verificar quais as práticas de gestão adotadas por estes líderes para a construção e 

manutenção de equipes de alto desempenho. Além de avaliar se tais práticas são adequadas 

para atender às necessidades das diferentes gerações, em especial dos jovens colaboradores 

da geração Z, a última a ingressar no mercado de trabalho. 

Para a aplicação do questionário de pesquisa optou-se pelo convite de empresas do 

âmbito do relacionamento dos autores do trabalho e de empresas indicadas pela Comissão 

de Jovens Empresários e Executivos do Transporte Rodoviário de Carga Nacional, a 

COMJOVEM, que tem por objetivo a integração e capacitação dos executivos do setor. 

Também foram convidadas algumas empresas acessíveis por meio do relacionamento com o 

Sindicato Patronal do Espírito Santo e Sindicato das empresas de Transporte de Carga do 

Estado do Espírito Santo (TRANSCARES). 

O contato inicial com os potenciais entrevistados foi por meio de contato telefônico, 

no qual explicou-se a razão e motivação da pesquisa, além de uma breve introdução aos 

conceitos das gerações baby boomers, X, Y e Z. Na sequencia, foi encaminhado e-mail com o 

questionário de pesquisa para aqueles que aceitaram participar. 

Apesar do envio do questionário, alguns respondentes preferiram realizar a entrevista 

por meio de contato telefônico e, nestes casos, o preenchimento do formulário foi realizado 

pelo entrevistador. 

O quadro 2 apresenta a quantidade de empresas do setor de transporte rodoviário de 

cargas da Grande Vitória – ES, convidadas a participar da pesquisa e a quantidade de empresas 
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que aderiram à pesquisa. Observa-se que, mesmo sendo convidadas empresas que faziam 

parte do grupo de relacionamento dos autores, há uma baixa taxa de adesão (33,3%). 

Quadro 2 - Aderência das organizações à entrevista 

N° de Empresas Convidadas N° de Empresas Respondentes Aderência (%) 

15 5 33,33 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Para maior conforto dos entrevistados e para que as respostas do questionário fossem 

fidedignas, os dados da pesquisa foram tratados de forma confidencial e analisados 

globalmente, garantindo-se o sigilo das respostas e dos respondentes, não sendo identificadas 

as empresas ou gestores no resultado do estudo, tampouco foram divulgados os resultados 

da pesquisa individual entre gestores participantes, mesmo que de uma mesma organização. 

Na coleta dos dados, para a melhor compreensão do perfil das empresas entrevistadas, 

foi solicitado aos entrevistados a indicação da faixa anual de faturamento e do número de 

colaboradores. Desta forma, as empresas tiveram seu porte classificado a partir do 

faturamento informado pelos entrevistados, utilizando como referência a metodologia 

adotada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o qual 

classifica as empresas de acordo com sua receita operacional bruta, conforme segue: 

 

Quadro 3 - Premissas para Classificação do Porte das Empresas 

Classificação Receita Operacional Bruta 

Microempresa Menor ou igual a R$2,4 milhões 

Pequena empresa Maior do que R$2,4 milhões e menor ou igual a R$16 milhões 

Média empresa Maior do que R$16 milhões e menor ou igual a R$90 milhões 

Média-grande empresa Maior do que R$90 milhões e menor ou igual a R$300 milhões 

Grande empresa Maior do que R$300 milhões 

Fonte: BNDES, [s.d.]. 

Portanto, de acordo com o faturamento, entre as empresas entrevistadas, 60% se 

classificam como Médias Empresas, 20% como Pequenas Empresas e 20% como Grandes 

Empresas (ver Quadro 4). 
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Quadro 04 - Classificação das Empresas segundo o Porte Econômico 

MICROEMPRESA 
Menor ou igual a 

R$2,4 milhões 

PEQUENA 
EMPRESA 

(Maior do que R$2,4 
milhões e menor ou 

igual a R$16 milhões) 

MÉDIA 
EMPRESA 

(Maior do que R$16 
milhões e menor ou 

igual a R$90 milhões) 

MÉDIA- 
GRANDE 
EMPRESA 

(Maior do que R$90 
milhões e menor ou 

igual a R$300 
milhões) 

GRANDE 
EMPRESA 

(Maior que R$ 300 
milhões) 

0% 20% 60% 0% 20% 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

5.1.1 Empresas Participantes 

 

Empresa 1 

Grupo com mais de 40 anos de mercado atua como operador logístico, oferecendo 

soluções para clientes de diferentes setores, atuando no transporte de veículos automotores, 

transporte de máquinas e equipamentos especiais, carga fracionada (carga geral), 

contêineres, além de fornecer para seus clientes estrutura de logística e armazenamento de 

cargas. O Grupo possui atuação nacional e em alguns países do Mercosul. 

O número de colaboradores esta na faixa de 10 a 49 colaboradores e a empresa 

apresenta um faturamento anual maior que R$2,4 milhões e menor ou igual a R$15,9 milhões 

de reais, portanto, de acordo com a classificação do BNDES, é considerada uma pequena 

empresa. 

 

Empresa 2 

Trata-se de uma sociedade limitada fundada em 1974 no estado do Espírito Santo, que 

se firmou como uma empresa de referência em transportes e serviços logísticos, cujo foco de 

suas operações se dá no transporte de veículos (automóveis, caminhões, motos, quadriciclos, 

etc.), com abrangência nacional. 

Atualmente a empresa conta com mais de 100 colaboradores e possui um faturamento 

médio anual maior do que R$16 milhões e menor ou igual a R$90 milhões, portanto, de acordo 

com a classificação do BNDES, é considerada uma média empresa. 
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Empresa 3 

Fundada em 2001 no estado do Espírito Santo, região da grande Vitória, a empresa é 

uma sociedade limitada especializada em transporte rodoviário e distribuição de cargas 

fracionadas6 em toda a região sudeste do Brasil. Para realização de suas atividades conta com 

quatro unidades operacionais situadas em Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo e Rio de 

Janeiro. 

Hoje a empresa possui mais de 100 colaboradores e conta com um faturamento médio 

anual maior do que R$16 milhões e menor ou igual a R$90 milhões, assim, de acordo com a 

classificação do BNDES, é considerada uma média empresa. 

 

Empresa 4 

Com 40 anos de atuação no setor de transporte de encomendas e cobertura em 100% 

do território nacional, a empresa possui filiais em vinte e três estados brasileiros e tem 

faturamento anual acima dos R$300 milhões, contando com mais de 100 colaboradores, logo, 

de acordo com a classificação do BNDES, é considerada uma grande empresa. 

 

Empresa 5 

Fundada em 1978, é uma empresa de sociedade limitada para o transporte de cargas 

Estaduais com matriz na cidade de Colatina. A empresa atua somente no Espírito Santo na 

distribuição de cargas. Possui seis unidades distribuídas estrategicamente para assim 

conseguir atingir toda a malha do Estado realizando entrega até nas regiões de difícil acesso. 

Sua operação concentra-se no transporte de cargas fracionadas.  

Atualmente a empresa possui 108 colaboradores e seu faturamento médio anual é 

maior do que R$16 milhões e menor ou igual a R$90 milhões, assim, de acordo com a 

classificação do BNDES, é considerada uma média empresa. 

 

 

 

                                                           
6  Cargas Fracionadas são cargas que não ocupam o limite total de um veículo, ou seja, uma carga que não é 
suficiente para a lotação de um veículo. Fonte: Site Sulcargolog. 
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5.1.2 Profissionais participantes 

 

As entrevistas foram realizadas com profissionais da alta gerência das empresas de 

transporte da Grande Vitória com o intuito de observar e obter suas percepções quanto ao 

convívio das várias gerações em suas organizações, além de mapear as ferramentas utilizadas 

por estes profissionais em suas empresas para construção e manutenção de equipes de alto 

desempenho. 

 

Quadro 5 - Perfil dos respondentes 

Entrevistado Cargo Geração 
Tempo de 
Empresa 

Escolaridade 

Empresa 1 Diretora Y Menos de 5 anos Superior completo 

Empresa 2 
Diretor 
Comercial 

baby 
boomer 

Acima de 20 anos Superior completo 

Empresa 3 Sócio Diretor 
baby 
boomer 

De 15 a menos de 
20 anos 

Superior completo 

Empresa 4 
Diretor de 
Novos Negócios 

X 
De 15 a menos de 
20 anos 

Superior completo 

Empresa 5 Diretor 
baby 
boomer 

Acima de 20 anos Pós- graduação 

Fonte: Elaborado pelos autores.  

Entre os profissionais entrevistados, todos exerciam cargo de liderança, sendo que 

60% pertenciam à geração baby boomers, 20% eram da geração X e 20% da geração Y. Todos 

gerenciavam equipes compostas, em média, por sete colaboradores. 

 

5.2 AS GERAÇÕES PRESENTES NAS EMPRESAS 

 

Para identificar se os gestores tinham clara compreensão do significado dos termos que 

denominam as diferentes gerações – baby boomer, X, Y e Z, essa foi a pergunta inicial da 

pesquisa. 

 Você conhece o significado dos termos Baby boomers, Geração X, Y e Z? 

Nesta questão, três respondentes afirmaram que conheciam o significado de todos os termos; 

um não conhecia todos e apenas um não conhecia os termos (ver Quadro 6). 
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Quadro 6 - Número de entrevistados com conhecimento do significado dos termos  

Sim, conheço todos os 
termos 

Conheço alguns termos Não conhecia os termos 

3 1 1 

Fonte: Elaborado pelos autores.  

Apesar de um dos respondentes não conhecer a nomenclatura que define as gerações, 

ele demonstrou ter a percepção da diferença entre elas, quando foram apresentados os 

termos e suas respectivas definições.  

Pelos relatos dos entrevistados, pode-se verificar que, em geral, eles tinham 

conhecimento das características das gerações. Em seguida são apresentados fragmentos das 

entrevistas realizadas com as Empresas 2 e 5 que evidenciam tal conhecimento. 

Respondente da Empresa 2: Os Baby boomers são aqueles que valorizam a 

experiência, o tempo de serviço e a estabilidade profissional. A geração X deu os primeiros 

passos na tecnologia e tem certa resistência ao termo "inovar". A geração Y apresenta-se 

familiarizada com a tecnologia e quer se aprimorar no trabalho.  A geração Z [...] expressa seu 

individualismo [...] e prefere os ambientes web, jogos virtuais e celulares, a interagir 

presencialmente com amigos e família.  

Respondente da Empresa 5: A geração Baby Boomers se caracteriza por gostar do 

emprego estável. No trabalho seus valores estão fortemente embasados no tempo de serviço 

e preferem ser reconhecidos pela experiência do que pela capacidade de inovação. A geração 

X é caracterizada por resistências em relação ao novo, além de apresentar insegurança em 

perder o emprego para pessoas mais novas e com mais energia. A geração Y apresenta 

características como capacidade em fazer várias coisas ao mesmo tempo. Também apresenta 

um desejo constante por novas experiências e querem ascensão rápida. A geração Z tem 

comportamento individualista e apresenta um perfil mais imediatista. Querem tudo para 

agora e não têm paciência. 

Em seguida foi investigado se o ambiente corporativo era multigeracional e se as 

diferenças entre as gerações eram percebidas por meio destas questões do roteiro: 

 Na sua empresa existe mais de uma geração convivendo no ambiente de trabalho?  

 Caso sim, é possível perceber se há anseios e necessidades diferenciadas para cada  

geração? 
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Na pesquisa de campo foi possível verificar a existência de convivência entre diferentes 

gerações em todas as empresas entrevistadas. Foram identificados subordinados das 

gerações Baby boomers, X e Y, bem como gestores das gerações X e Y. Apesar de não ter sido 

verificado nas empresas pesquisadas a presença de profissionais da geração Z no período da 

coleta de dados, pelos relatos dos entrevistados, pode-se verificar que eles já conviveram 

profissionalmente com a geração Z. Desta forma, é possível afirmar que esta geração participa 

do cotidiano das empresas do setor de transporte rodoviário de cargas situadas na região da 

Grande Vitória – ES.  

Em relação aos diferentes anseios e necessidades entre as gerações, os gestores 

entendem que há um respeito mútuo entre as gerações. No entanto, existe a dificuldade do 

trabalho em equipe pelo conflito de interesses e distintas necessidades de cada geração.  

 

5.3 CARACTERÍSTICAS COMPORTAMENTAIS DESEJADAS NAS ORGANIZAÇÕES 

 

Para aprofundar-se na questão da gestão dos profissionais de diferentes gerações 

presentes nas organizações integrantes do estudo, foi solicitado aos gestores o ranqueamento 

das características comportamentais mais importantes tanto para as empresas entrevistadas 

quanto para os gestores.  

 Quais características profissionais são mais importantes para sua empresa? 

 Quais as características profissionais mais importantes para você na posição de gestor 

de uma equipe? 

Tais perguntas têm por objetivo verificar se as características profissionais procuradas 

pelas empresas de transporte rodoviário de cargas estão alinhadas às características 

presentes nas diferentes gerações de profissionais existentes no mercado e apontadas pela 

literatura da área. Também buscou-se avaliar se existe alinhamento entre as características 

desejadas pela empresa entrevistada e seus próprios gestores. 

Para definição das características profissionais, foram utilizadas as características 

profissionais levantadas no estudo de Laizo (2011) sobre como os gestores e as organizações 

complexas procuram conduzir a gestão dos mais jovens em um contexto de distintas gerações, 

bem como características indicadas por Tiba (2009) e Tapscott (2010 apud BOLDRINI; LUCENA, 

2014, p. 54). 
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Para o ranqueamento, foi solicitado que os respondentes colocassem as vinte e seis 

características profissionais em ordem de importância para suas organizações e para si 

próprio. 

No momento da tabulação dos dados foi possível perceber a semelhança entre a 

ordenação das características profissionais importantes para a empresa e para o próprio 

gestor. Percebe-se que este alinhamento se dá pelo fato de 80% dos entrevistados serem ao 

mesmo tempo gestores e proprietários das organizações. Desta forma, fica reduzida a 

possibilidade de haver um distanciamento entre a visão da empresa e a visão do gerente.  

Após o ranqueamento, entre as vinte e seis características, foram selecionadas as 

consideradas como mais importantes para os entrevistados, onde obteve-se o resultado 

apresentado a seguir. 

 
Gráfico 2 - Características profissionais importantes para as Organizações  

 
                 Fonte: Elaborado pelos autores. 
 

Comparando-se o Gráfico 02 com o Gráfico 03, nota-se que, tanto para as empresas 

quanto para os gestores destacam-se como mais importantes as seguintes características 

profissionais: (i) comprometimento, (ii) bom relacionamento, (iii) trabalho em equipe, (iv) 

movidos por desafios e (v) atuar sobre pressão.  
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Gráfico 3 - Características profissionais importantes para os gestores  

Fonte: Os autores. 

Muitas dessas características apontadas como as mais importantes tanto para as 

organizações entrevistadas quanto para seus gestores vão ao encontro das apresentadas por 

Laizo (2011). Portanto, percebe-se que as características profissionais procuradas pelas 

empresas de transporte rodoviário de cargas estão alinhadas às características presentes nas 

diferentes gerações de profissionais existentes no mercado.  

 

5.4 GERAÇÃO Z – A ÚLTIMA GERAÇÃO A CHEGAR AO MERCADO 

 

Buscando verificar a percepção dos gestores em relação à geração Z, última força de 

trabalho a chegar ao mercado e que, gradativamente, irá substituir a mão de obra presente 

atualmente nas empresas, foi questionado aos entrevistados sobre as diferenças entre as 

gerações. 

 Você vê diferença entre as características dos profissionais da geração Z e os de 

outras gerações? 

Todos os respondentes afirmaram que percebem características muito distintas entre 

a geração Z e as gerações anteriores. As respostas sugerem certo pessimismo desses gestores 

em relação à geração Z, principalmente pelo comportamento individualista que eles 
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percebem nesta geração, o que dificulta o trabalho em equipe. Outro ponto destacado foi a 

habilidade da geração Z com as novas tecnologias, podendo esta ser uma barreira para o seu 

ingresso no setor de transporte rodoviário, por este se apresentar pouco atrativo por ter 

poucas iniciativas de inovação e de uso das novas tecnologias. Seguem abaixo fragmentos das 

entrevistas. 

Respondente da empresa 1: a geração Z tem alta necessidade de reconhecimento e 

crescimento profissional. 

Respondente da empresa 2: há falta de interação comunitária (o indivíduo não atua 

com frequência em meios sociais). A geração Z me preocupa, pois expressa o seu 

individualismo e a sua forma antissocial de ser. O que podemos esperar de alguém com este 

comportamento quando formos trabalhar em equipe? 

Respondente da empresa 3: vejo muita diferença,  a geração Z vem com uma ansiedade 

muito grande e com muito domínio das tecnologias. Entendo que o setor de transporte se 

mostra pouco atrativo para esta turma. A turma da Z que vem para o transporte, geralmente 

são aqueles com poucas oportunidades e baixa escolaridade. 

Respondente da empresa 4: cada geração tem sua característica, porém a geração Z 

preza muito a qualidade de vida e vê o trabalho como importante. 

Respondente da empresa 5: possuem comportamento individualista e de certa forma 

antissocial [...] Apresentam um perfil mais imediatista, querem tudo para agora e não têm 

paciência. 

 

5.5 FERRAMENTAS E AÇÕES DE GESTÃO E LIDERANÇA 

 

Para a compreensão de como as empresas do setor de transporte rodoviário de cargas, 

situadas na região da Grande Vitória – ES, estruturam suas ações para construção e 

manutenção de equipes de alto desempenho em um contexto de multigerações, verificou-se 

entre os entrevistados se suas empresas ofereciam ferramentas de gestão de pessoas para 

atrair e manter talentos. E buscou-se ainda mapear quais ferramentas eram adotadas pelos 

gestores. Para tanto, foram elencadas no questionário as principais ferramentas para a gestão 

de pessoas levantadas por Laizo (2011) disponibilizadas pela área de Recursos Humanos. 
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 Sua empresa disponibiliza ferramentas de gestão de pessoas para retenção de 

talentos? Caso sim, quais? 

Destaca-se que todas as empresas entrevistadas dispõem de uma ou mais ferramentas 

de gestão com o intuito de construir e manter equipes de alto desempenho. O Quadro 07 

sintetiza a lista das ferramentas de gestão de pessoas indicadas pelos respondentes. 

 

Quadro 7 - Ferramentas de gestão de pessoas disponibilizadas pelas empresas 

Ferramenta de Gestão
Respondente 

Empresa 1

Respondente 

Empresa 2

Respondente 

Empresa 3

Respondente 

Empresa 4

Respondente 

Empresa 5

Promover treinamento para os colaboradores; X X X X X

Avaliação de desempenho (metas); X X X X

Acompanhamento do RH aos profissionais; X X X X

Gestão do clima organizacional; X X X X

Bons salários; X X X

Realizar promoções e aumentos salariais baseados  em meritocracia (plano de 

cargos e salários);
X X

Promover exposição de trabalhos de seus colaboradores, valorizando-os; X X

Processo forma de feedback; X X

Programa de job rotation; X X

Avaliação formal de competências  comportamentais; X

Estruturação de plano de desenvolvimento formal; X

Programa de desenvolvimento  de líderes; X

Possibilidade de expatriação; X

Ações de qualidade de vida; X

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
Legenda:                Adotada               Não Adotada 

 
 

Analisando o Quadro 07, observamos que em relação às ferramentas de gestão de 

pessoas efetivamente adotadas pelos gestores das empresas pesquisadas, 100% das 

empresas utilizavam a capacitação e treinamento de equipes, 80% aplicavam o 

acompanhamento do RH próximo à equipe, 80% realizavam a gestão do clima organizacional 

e, por fim, 80% aplicavam um processo de avaliação de desempenho (metas). Entretanto, 

alguns resultados da pesquisa como a incidência em apenas 40% da amostra de um processo 

formal e estruturado de feedback, sugere a necessidade dessas empresas incentivarem e 

treinar os gestores na implementação e uso dessa ferramenta em suas rotinas. Ainda em 

relação ao uso da ferramenta feedback, percebeu-se a necessidade de melhor compreensão 

X  
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de sua utilização, por se tratar de um poderoso instrumento para o desenvolvimento de 

aspectos técnicos e comportamentais do colaborador, além de ser aplicado para alinhamento 

de objetivos, enaltecimento dos pontos fortes e sugestões de melhorias nas tratativas dos 

gaps. Percebeu-se durante a coleta e análise dos dados que as empresas entrevistadas que 

adotavam o feedback como ferramenta, nem sempre a aplicavam corretamente, focando 

apenas nas oportunidades de melhoria do colaborador. 

Outro ponto a se observar se refere à política de remuneração adotada pelas empresas 

pesquisadas. Apesar de considerarem a prática de bons salários, somente 40% das 

organizações possuem de fato um plano de cargos e salários estruturado e baseado em 

meritocracia, no qual esteja definido claramente os objetivos e requisitos necessários para 

ascensão profissional na organização.  

Desta forma, percebe-se a necessidade de as empresas pesquisadas investirem na 

implantação de um plano de cargos e salários estruturado, uma vez que ele gera 

comprometimento por parte dos colaboradores por comunicar claramente o que é necessário 

para obter a ascensão profissional. Além disso, esta ferramenta oferece transparência no 

processo de encarreiramento, fator este valorizado, especialmente pelas novas gerações.  

Em seguida, buscou-se identificar, entre as ferramentas disponibilizadas, quais eram 

realmente adotadas pelos gestores (ver Quadro 08). 

 Na posição de gestor, entre as ferramentas de gestão de pessoas disponibilizadas 

pela empresa, quais você realmente adota? 
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Quadro 8 - Ferramentas de gestão de pessoas adotadas pelos gestores 

Resposta
Respondente 

Empresa 1

Respondente 

Empresa 2

Respondente 

Empresa 3

Respondente 

Empresa 4

Respondente 

Empresa 5

Promover treinamento para os colaboradores; X X X X X

Avaliação de desempenho (metas); X X X X

Acompanhamento do RH aos profissionais; X X X X

Gestão do clima organizacional; X X X X

Bons salários; X X X

Realizar promoções e aumentos salariais baseados  em meritocracia (plano de 

cargos e salários);
X X

Promover exposição de trabalhos de seus colaboradores, valorizando-os; X X

Processo formal de feedback; X X

Programa de job rotation; X X

Avaliação formal de competências  comportamentais; X

Estruturação de plano de desenvolvimento formal; X

Programa de desenvolvimento  de líderes; X

Possibilidade de expatriação; X

Ações de qualidade de vida; X

Fonte: Elaborado pelos os autores 

Legenda:                Adotada               Não Adotada 

 

Analisando as respostas sintetizadas nos Quadros 07 e 08 é possível verificar a 

semelhança entre as ferramentas disponibilizadas pelas empresas e as efetivamente utilizadas 

pelos gestores entrevistados. 

Também buscou-se investigar sobre a adoção de ações de gestão, por parte dos 

líderes, com o objetivo de reter talentos. 

 Na posição de gestor, você adota alguma ação de gestão de pessoas para reter os 

talentos com o objetivo de construir e manter equipes de alto desempenho? Caso 

sim, quais? 

O Resultado apresentado evidencia que os gestores das empresas de transporte 

rodoviário de cargas, situadas na região da Grande Vitória – ES, adotam como principais ações 

de gestão para reter os talentos da empresa: (i) Desafiar seus profissionais a partir da 

participação em projetos e reuniões estratégicas; (ii) Procurar deixar claro quais serão as 

tarefas para garantir o alinhamento das expectativas, ao contratar novos profissionais; (iii) 

Buscar dar feedbacks de forma a corrigir desvios e exaltar pontos fortes; (iv) Deixar claro o 

que é esperado de cada profissional e lhes oferecer orientação; (v) Procurar ser justo na 
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aplicação de regras e ser coerente e transparente; (vi) Gerenciar a execução das atividades 

para garantir equilíbrio entre velocidade e qualidade do trabalho; (vii) Prover discussões 

técnicas coletivas com o grupo de forma a fomentar a oportunidade de troca de conhecimento 

e; (viii) Gerir o interesse pelas atividades executadas. O Quadro 08 apresenta a frequência das 

ações de gestão (ver Quadro 09).  

 

Quadro 9 - Ações de gestão de pessoas utilizadas pelos gestores 

Ações de gestão de pessoas
Respondente 

Empresa 1

Respondente 

Empresa 2

Respondente 

Empresa 3

Respondente 

Empresa 4

Respondente 

Empresa 5

Desafiar os profissionais (projetos, reuniões estratégicas); X X X X X

Ao contratar, deixar claro quais serão as tarefas para garantir alinhamento de 

expectativas;
X X X X X

Dar feedbacks X X X X

Deixar claro o que é esperado  de cada profissional /  Orientação; X X X X

Procurar ser justo  ao aplicar as regras / ser coerente / transparente; X X X X

Gerenciar a execução do trabalho para garantir equilíbrio entre velocidade de e 

qualidade do trabalho
X X X X

Discussões técnicas coletivas com o grupo (oportunidades de troca de 

conhecimentos);
X X X X

Gerar interesse pelas atividades executadas; X X X X

Ouvir que o que eles tem a dizer e tratá-los como profissionais; X X X

Tirar da equipe aquelas pessoas que não  estiverem interessadas; X X X

Orientar a equipe para atuar com eficiência para ter mais equilíbrio entre vidas 

pessoal e profissional;
X X X

Balizar as expecitativas dos profissionais quanto à carreira; X X X

Reconhecer (financeiramente) entregas realizadas; X X X

Reconhecer (não financeiramente) as entregas realizadas; X X

Atuar como Coach (profissional que executa o coaching - treinar / ensinar como 

uma ferramenta de desenvolvimento pessoal e profissional)
X X

Permitir que o profissional seja reconhecido fora da área; X

Atentar para a evolução do profissional / cumprimento do Plado de 

Desenvolvimento formal;
X

Outros: fazer eles realizarem tarefas que nem eles acreditam, se superarem. X

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Legenda:                Adotada               Não Adotada 
 

Por fim, foi questionado aos gestores como eles atuavam para incentivar mudanças nas 

atitudes dos colaboradores que não estavam alinhadas à cultura da organização.  

 Como você / sua empresa atuam para modificar as atitudes dos colaborares que 

não são favoráveis à organização? 

De acordo com os entrevistados, as organizações realizam várias intervenções, tais 

como coaching, treinamento e orientação aos profissionais, com o objetivo de conscientizar 
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cada funcionário do seu papel na empresa e possibilitar o alinhamento entre os interesses da 

organização e dos colaboradores. A seguir são apresentados fragmentos dos relatos dos 

respondentes. 

Respondente 1: Quando há algum problema, inicialmente é feito um trabalho do gestor 

direto com o colaborador, além disso, a questão também é tratada pela empresa contratada 

para assessoria no desenvolvimento comportamental dos colaboradores. 

Respondente 2: Quando o colaborador tem atitudes que não são favoráveis à 

organização, procuramos reverter este quadro com treinamentos, incentivos e 

conscientização da importância do funcionário para a organização. 

Respondente 3: Realizamos um trabalho de feedback e caso este não dê resultado, 

ocorre o desligamento da organização. 

Respondente 4: Realizamos treinamentos e acreditamos na comunicação aberta, tanto 

com a chefia quanto com os pares. 

Respondente 5: Conversamos com o profissional e buscamos conhecer sua 

necessidade demonstrando também as necessidades da empresa e a importância do bom 

funcionamento da equipe. 

Após a análise do benchmarking, da constatação da teoria na prática por meio dos 

resultados da pesquisa de campo, bem como das discussões e contribuições da pesquisa, no 

próximo capítulo será apresentado o modelo conceitual, que busca listar os fatores chave para 

que as ferramentas de gestão de pessoas sejam implementadas com êxito. 
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6 MODELO CONCEITUAL 

 

Alguns empresários limitam a gestão de pessoas no seu negócio apenas a questões 

burocráticas de departamento pessoal porque desconhecem os retornos que as ferramentas 

de gestão de pessoas trazem, ainda que sejam implantados de maneira mais simples. Nesta 

linha, a pesquisa realizada pela Media Matrix apud Crescimentum (2007, p. 34) identificou, 

por exemplo, que o coaching associado ao treinamento aplicado em empresas, proporciona 

um retorno sobre o investimento de aproximadamente cinco vezes o valor investido e traz 

melhorias em diversos fatores tais como: produtividade, relacionamento, trabalho em equipe, 

etc. 

Esse capítulo tem como objetivo principal pontuar quais são as melhores práticas de 

gestão de pessoas (Laizo, 2011) (cf. Seção 3.4), bem como as ferramentas mais eficazes para 

se construir e manter equipes de alto desempenho em ambientes de diversidade geracional 

aplicadas pelo mercado (Batista, 2010; Oliveira, 2010; Laizo, 2011; Tiba, 2009; Veen e 

Vrakking, 2009; Tapscott (2010 apud BOLDRINI; LUCENA, 2014, p. 61) (cf. Seções 3.2 e 3.3), 

nas empresas do setor de transporte rodoviário de cargas, situadas na região da Grande 

Vitória – ES. 

De acordo com os autores pesquisados, saber identificar, analisar e fazer a gestão das 

diferenças entre as gerações tornou-se um recurso diferencial que gestores e empresas 

precisam se apropriar. Neste sentido, é importante que o gestor tenha uma visão do que é 

importante para cada geração, além de identificar e potencializar seus pontos fortes. Assim, 

a responsabilidade do gestor inclui trabalhar com ferramentas de gestão de pessoas que 

consigam ser percebidas pelas equipes como verdadeiramente eficazes para extrair o melhor 

de seu potencial (cf. Seção 3.3).  

Nesta perspectiva, segundo Laizo (2011), as ferramentas de gestão de pessoas mais 

eficazes utilizadas pelo mercado são: (i) Estrutura de Cargos e Salários; (ii) Avaliação de 

competências; (iii) Processo formal de feedback e estruturação de Plano de Desenvolvimento; 

(iv) Avaliação de desempenho (metas) e; (v) Acompanhamento do RH aos profissionais. 

Para Laizo (2011), essas ferramentas de gestão de pessoas não garantem que as 

diferentes gerações que atuam na empresa sejam gerenciadas com sucesso, mas possibilitam 

que os gestores façam uma gestão mais coordenada, pois essas ferramentas subsidiam a 
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argumentação dos gestores, dão apoio nas tomadas de decisões e propiciam o alinhamento 

entre o discurso e a prática (cf. Seção 3.4).  

Em relação às ações de gestão mais utilizadas pelas empresas para gerir os talentos 

das diferentes gerações, Laizo (2011) cita as ações gerenciais mais importantes para liderar 

jovens profissionais. São elas: dar feedbacks constantes (informais), manter os profissionais 

desafiados com projetos, reuniões estratégicas ou trabalhos de maior visibilidade, estimular 

e propiciar o desenvolvimento do profissional, deixar claro o que é esperado de cada pessoa 

(orientar suas entregas), ouvir o que as pessoas têm a dizer e reconhecer o bom trabalho dos 

jovens profissionais, elevando a visibilidade deles para as outras pessoas da organização que 

não sejam somente da sua área de atuação. 

Adicionalmente, os autores pesquisados indicam como fatores-chave para o sucesso 

da gestão eficaz em ambiente organizacional multigeracional, especialmente para com os 

jovens, a adoção de práticas que incentivem a comunicação interpessoal, de modo a facilitar 

a troca de informação entre as distintas gerações com o objetivo de promover o entendimento 

de problemas ou atividades e de fomentar a disseminação do conhecimento e a melhoria 

contínua dos processos. Além disso, a literatura da área destaca a educação continuada dos 

líderes como um fator fundamental para a melhoria do clima organizacional nas empresas e 

para a entrega de resultados superiores por parte das equipes. 

Em síntese, o modelo conceitual levantado por esta pesquisa identificou que, 

especialmente para a gestão das novas gerações, as empresas que são referência em 

excelência e têm equipes que alcançam resultados superiores adotam ferramentas 

específicas(Estrutura de Cargos e Salários; Avaliação de competências; Processo formal de 

feedback e estruturação de Plano de Desenvolvimento; Avaliação de desempenho e 

Acompanhamento do RH aos profissionais). Além disso, estas firmas desenvolvem estratégias 

de gestão que consideram todos os interessados (stakeholders) e oferecem a infraestrutura 

necessária à gestão de equipes de alto desempenho como, por exemplo, ter processos 

atualizados e tecnologias adequadas, bem como investir na gestão da cultura e do clima 

organizacional e também no desenvolvimento contínuo dos líderes para que adotem ações 

gerenciais eficazes, especialmente para com os jovens profissionais (feedbacks constantes, 

propor novos desafios, etc.) (LAIZO, 2011). 
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Após a apresentação do modelo conceitual, a seção seguinte abordará a proposta de 

solução decorrente do desenvolvimento do PA. 
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7 PROPOSTA DE SOLUÇÃO 

 

Este capítulo apresenta uma proposta para a adoção eficaz das ferramentas de gestão 

de pessoas que têm como objetivo a construção e manutenção de equipes de alto 

desempenho no setor de transporte rodoviário de cargas da Grande Vitória - ES, fazendo uma 

correlação entre as ferramentas identificadas na pesquisa de campo com as ferramentas de 

gestão utilizadas pelo mercado identificadas na literatura da área (LAIZO, 2011). 

 

7.1 APLICAÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ELEVAR O RESULTADO DAS EQUIPES 

 

Diante dos impactos na produtividade e dos conflitos no ambiente organizacional 

ocasionados pela convivência de profissionais de várias gerações (Baby boomers, geração X, Y 

e Z), torna-se necessário que o gestor tenha acesso às ferramentas que tornam a gestão de 

pessoas eficaz. 

Nesta linha, para estruturar uma proposta de solução para o setor de transporte 

rodoviário de cargas da Grande Vitória (ES) construir e manter equipes de alto desempenho, 

este estudo mapeou como e se os gestores de hoje entendem e trabalham as diferenças 

geracionais. Além disso, fez um levantamento sobre o comportamento profissional de cada 

geração, sobre como lidar com seus respectivos valores, além de sistematizar as melhores 

práticas de gestão de pessoas frente ao desafio da diversidade das gerações.  

Assim, tomando-se como referência as ferramentas de gestão de pessoas utilizadas 

pelo mercado, identificadas no estudo de Laizo (2011, p.115) foi possível identificar este 

pacote de ferramentas de gestão de pessoas que podem ser aplicadas no setor de transporte 

rodoviário de cargas possibilitando alcançar o máximo potencial das equipes com jovens 

profissionais: 

i. Estrutura de Cargos e Salários 

ii. Avaliação de competências 

iii. Processo formal de feedback e estruturação de Plano de Desenvolvimento 

iv. Avaliação de desempenho (metas) 

v. Acompanhamento do RH aos profissionais 



 
 
 

 

 | 58 | 

Portanto, com base nos fatos e dados sistematizados no modelo conceitual, bem como 

nas informações obtidas durante a coleta de dados referentes à atual realidade das empresas, 

tornou-se possível elaborar uma proposta com algumas etapas para a área de RH potencializar 

sua atuação por meio da implantação de processos e ferramentas que irão apoiar os líderes 

na gestão de suas equipes. São elas: 

Etapa 1: Elaboração de um planejamento estratégico de RH – Cada empresa precisa se 

estruturar para disponibilizar pelo menos as principais ferramentas do pacote adotado pelo 

mercado (Estrutura de Cargos e Salários, Avaliação de competências, Processo formal de 

feedback e estruturação de Plano de Desenvolvimento, Avaliação de desempenho e 

Acompanhamento do RH aos profissionais), além de estabelecer as políticas, objetivos e 

metas para a área de RH. 

Etapa 2: Estruturação e padronização de processos e rotinas relativos ao pacote de 

ferramentas adotado – Organização dos processos e criação dos respectivos formulários 

(avaliação de desempenho, etc.), padrões para T&D, avaliação de desempenho, etc. 

Etapa 3: Treinamento e Desenvolvimento das lideranças – Educação continuada dos 

gestores com foco em obtenção de resultados, atuação como educador e condução de 

mudanças. 

Etapa 4: Avaliação de Desempenho, feedback e estruturação de Plano de 

Desenvolvimento -  Processos essenciais para o desenvolvimento contínuo das pessoas.  

A utilização dessas ferramentas nas organizações, desde que bem implantadas e 

acompanhadas pelos profissionais do RH, criará a possibilidade dos líderes fazerem 

construção e manutenção de equipes de alto desempenho por fazerem uma gestão mais 

estruturada e coordenada. Além disso, permitirá uma convivência mais harmônica entre os 

profissionais mais experientes e as novas gerações que ingressam no setor de transporte 

rodoviário de cargas da Grande Vitória – ES. 

Ressalta-se que para a implantação de novas ferramentas de Gestão de Pessoas na 

organização é essencial contar com a coordenação de um especialista experiente na área. 

Caso a empresa não tenha esse profissional em seu quadro de pessoal, poderá contratar no 

mercado consultores autônomos ou empresas de consultoria. 
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7.2 POTENCIALIZANDO OS RESULTADOS DA GERAÇÃO Z 

 

Os jovens profissionais e, especialmente, a geração Z possui algumas características 

que demandam atenção especial por parte do setor de transporte rodoviário de cargas da 

Grande Vitória - ES.  

Entre as firmas pesquisadas, um dos pontos que mais se destacou como preocupante 

foi a falta de preparo das empresas para o ingresso das novas gerações em seus quadros de 

pessoal. Tal preocupação está relacionada à familiaridade dos jovens profissionais com as 

novas tecnologias de informação, justamente o ponto frágil do setor de transporte rodoviário 

de cargas da Grande Vitória – ES. Configurando-se, portanto em um setor de baixa atratividade 

para jovens profissionais. Isto se dá pelo setor não se caracterizar pela adoção de inovações 

tecnológicas nos serviços prestados e pela baixa incorporação de novas tecnologias em seus 

processos. 

Apesar da modernização tecnológica do negócio não ser uma ação de responsabilidade 

direta da área de gestão de pessoas, este estudo sugere que o RH exponha para a alta gerência 

a necessidade de tornar o setor de transporte de cargas mais atrativo para as novas gerações 

por meio da inserção de novas tecnologias e de inovações, para que exista a renovação e 

manutenção de talentos, inclusive da geração Z, de forma que se mantenha o alto 

desempenho e a melhoraria contínua da qualidade dos serviços prestados nessas 

organizações. Algumas sugestões: a construção e implementação de novas tecnologias 

informatizadas para facilitar a entregas das cargas transportadas, facilitando e agilizando o 

processo e o monitoramento on-line das mercadorias; a construção de ambientes virtuais de 

interação entre os colaboradores e a empresa e também com seus clientes.  

Outro ponto de preocupação dos respondentes está relacionado ao comportamento 

individualista e imediatista presente nos profissionais da geração Z, pois eles podem dificultar 

o trabalho colaborativo nas organizações, prejudicando a construção e manutenção das 

equipes de alto desempenho. 

Neste sentido, Tiba (2009) afirma que a geração Z, valoriza a proximidade de 

relacionamento com os gestores. Desta forma, para minimizar o individualismo e o 

imediatismo presentes no comportamento das novas gerações, sugere-se que estas empresas 

recorram ao treinamento dos líderes para aplicarem mais intensivamente a técnica do 
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coaching nestes jovens, com o objetivo de aprimorar suas habilidades para o trabalho em 

equipe, entre outros aspectos. É preciso evidenciar a possibilidade de compartilhamento de 

conhecimento não só por meios digitais, tão valorizados pelas novas gerações, mas também 

pela experiência adquirida por meio do relacionamento com os profissionais mais experientes 

das outras gerações, ao longo de suas carreiras. Além disso, o coaching pode contribuir com 

a gestão da ansiedade, característica tão presente neste público (Tapscott apud Boldrini; 

Lucena, 2014). O trabalho do líder coach é capaz de produzir resultados superiores no 

desempenho das equipes e também estimular um ambiente harmonioso entre as gerações 

(MILARÉ, 2008; GOLDSMITH, 2010; CRESCIMENTUM, 2007). 

Complementando o coaching, de acordo com as entrevistas e com a literatura da área (Batista, 

2010; Oliveira, 2010; Tiba, 2009), entende-se que, para o desenvolvimento comportamental, 

as novas gerações demandam feedbacks mais frequentes com informação específica que 

encoraje o liderado a melhorar, reforçar ou desenvolver determinado comportamento ou 

desempenho, além de deixar claro o seu papel e o seu propósito na empresa. 

Adicionalmente, percebe-se que a realização de rodízio de tarefas (Job Rotation) é útil, 

porém pouco utilizada e precisa ser incrementada, especialmente para as novas gerações, 

pois é um processo no qual os jovens são estimulados a se colocar no lugar do outro, o que 

permite reduzir o comportamento egocentrado e perceber a relação de interdependência 

entre as áreas e pessoas.  

Entende-se que a implementação das sugestões aqui elencadas permitirá uma 

convivência mais harmônica entre os profissionais mais experientes e as novas gerações que 

ingressam no setor de transporte rodoviário de cargas da Grande Vitória – ES, e 

consequentemente, trará resultados superiores por parte das equipes. 

Uma vez abordada a proposta de solução decorrente do desenvolvimento desta 

pesquisa, cabe finalizar este estudo apresentando as conclusões e recomendações para o 

êxito da implantação do PA. 
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8 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Pelos resultados apresentados, de uma maneira geral, entende-se que o objetivo 

principal deste estudo de identificar se os gestores de hoje entendem e trabalham as 

diferenças entre as gerações Baby boomers, geração X, Y e Z e, neste contexto, levantar quais 

são as melhores práticas de gestão de pessoas para se construir e manter equipes de alto 

desempenho no setor de transporte rodoviário de cargas da Grande Vitória (ES) foi alcançado. 

No contexto organizacional, verificou-se que quase a totalidade dos gestores 

entrevistados conhece as diferenças comportamentais existentes entre as gerações (baby 

boomers, X, Y e Z) e buscam trabalhar de forma a extrair das suas equipes um alto 

desempenho nas suas atividades e, pelos motivos explicitados ao longo desta pesquisa, 

reconhece-se que as empresas visitadas adotam em suas unidades as principais ferramentas 

de gestão de pessoas (Estrutura de Cargos e Salários, Avaliação de competências, Processo 

formal de feedback e estruturação de Plano de Desenvolvimento, Avaliação de desempenho 

e Acompanhamento do RH aos profissionais) utilizadas pelo mercado.   

A presente análise verificou que, de um modo geral, mesmo existindo a aplicação de 

modernas ferramentas de gestão de pessoas nas empresas pesquisadas, ainda é um grande 

desafio para os gestores criar um ambiente de trabalho propício para o recebimento da 

geração Z no setor rodoviário de cargas da Grande Vitória – ES, o que converge com os estudos 

da literatura da área. 

Neste sentido, foi elaborada uma proposta para a implementação de novas 

ferramentas e/ou práticas de gestão pela área de RH com o objetivo de potencializar o apoio 

aos líderes na gestão de suas equipes (Elaboração de um planejamento estratégico de RH, 

Estruturação e padronização de processos e rotinas relativos ao pacote de ferramentas 

adotado, Treinamento e Desenvolvimento das lideranças, Avaliação de Desempenho, 

feedback e estruturação de Plano de Desenvolvimento). 

Foi apurado nas entrevistas que as empresas reconhecem a necessidade de 

implementação de novas tecnologias em seus processos para, além de modernizar o setor, 

atrair jovens da geração Z, o que manterá a necessária renovação no quadro de pessoal das 

organizações do setor. 
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Entende-se que os resultados desta análise no setor de transporte rodoviário de cargas 

poderão fornecer elementos essenciais para a compreensão do processo de gestão das 

diferenças entre as gerações e, especialmente dos jovens profissionais, no sentido de 

esclarecer seus valores e preferências objetivando o alcance de resultados superiores para as 

organizações. 

Mais especificamente, pretende-se colaborar com o aumento de pesquisas e com a 

expansão do conhecimento nessa área. Visa-se também contribuir com a formulação e adoção 

tanto de estratégias organizacionais quanto de políticas de recursos humanos que impactarão 

mais positivamente o desenvolvimento da gestão de pessoas no setor. 

Cabe salientar que a interpretação acerca das informações coletadas, bem como as 

conclusões precisam considerar as limitações inerentes a este estudo. Do ponto de vista 

metodológico, sua principal limitação está relacionada à natureza qualitativo-exploratória da 

pesquisa, a qual permite ao pesquisador a exploração de dados de uma determinada 

realidade, mas a extrapolação e a generalização dos resultados ficam limitadas à situação 

estudada ou a realidades semelhantes. Neste sentido, as percepções levantadas nas cinco 

empresas estudadas podem não espelhar a totalidade das opiniões das empresas do setor de 

transporte rodoviário de cargas da Grande Vitória (ES), ou do próprio setor estudado. Assim, 

os resultados obtidos são válidos para outras empresas do setor com características similares, 

podendo também ser utilizados para estudos comparativos com outros setores da economia, 

desde que com parcimônia. 

Também é importante reforçar que, apesar do crescente interesse da literatura da 

área em relação ao tema da gestão dos jovens profissionais, este é um tema com poucos 

estudos no Brasil, requerendo maiores esforços para a execução do levantamento 

bibliográfico. 

Assim, evidencia-se a relevância de serem desenvolvidos mais estudos nessa área. 

Neste sentido, as questões discutidas nesta pesquisa podem ser expandidas futuramente em 

uma amostra maior de empresas do setor de transporte rodoviário de cargas da Grande 

Vitória (ES) ou de outras Regiões ou em outros setores da economia. Desta forma, seria 

possível tanto elaborar generalizações dos resultados quanto promover a expansão da 

discussão acerca do processo de gestão dos jovens profissionais, elevando-se, assim, o 

patamar de conhecimento no qual o tema atualmente se encontra. 
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APÊNDICE A – Questionário aplicado aos gestores 

Adaptado do Roteiro de entrevista de Laizo (2011). 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 
A presente pesquisa possui fins exclusivamente acadêmicos e visa identificar como os 
gestores atuais lidam com as diferentes gerações presentes nas organizações e quais 
ferramentas estão sendo utilizadas para gerir estes profissionais.  
 
Os dados aqui apresentados serão tratados de forma confidencial analisados globalmente, 
garantindo-se o sigilo das respostas e dos respondentes, não sendo identificadas as 
empresas ou gestores  no resultado do estudo, nem tampouco serão divulgados entre 
gestores de uma mesma organização. 
 
Em caso de dúvida, por favor, contatar Roberta Fiorot pelo e-mail 
roberta@trasportadorafiorot.com.br. 

Informações do Entrevistado 

Empresa: Cidade/UF: 

Nome: Idade: 

Cargo: Escolaridade 

e-mail: Tel.: 

Tempo de Empresa: 

(   )Até 5 anos;  (   )de 5 a 10 anos; (   )de 10 a 15 anos; (   )de 15 a 20 anos; (   )acima de 20 

anos 

Quantidade de subordinados diretos: 

Grau de 
instrução 

1  
Analfabet

o 

2  
Fund. 

Incomp
. 

3  
Fund. 
Comp

. 

4  
Médio 
Incomp

. 

5  
Médi

o 
Comp

. 

6  
Sup. 

Incomp
. 

7  
Sup. 

Comp
. 

8  
Pós 

Grad. 

Número de 
Funcionário
s 

        

Por favor,  informe o número de subordinados por geração:  

Baby boomer: de 56 a 73 anos   (    ) 

Geração X:      de 36 a 55 anos   (    ) 

Geração Y:      de 21 a 35 anos   (    ) 

Geração Z:      de 18 a 20 anos   (    ) 
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Questionário de Pesquisa 

1) Você conhece o significado dos termos Baby boomers, Gerações X, Y e Z? 

(    )Sim, todas (    )Conheço Algumas  (    ) Não 

Caso sim, qual sua compreensão sobre cada expressão? 

Baby boomer: de 56 a 73 anos                                                      Geração X: de 36 a 55 anos 
Geração Y: de 21 a 35 anos                                                           Geração Z: de 18 a 20 anos 
 

Considerações: 

 

2) Na sua empresa, existe mais de uma geração convivendo no ambiente de trabalho?  

Faixa etária das gerações: 

Baby boomer: de 56 a 73 anos                                                      Geração X: de 36 a 55 anos 
Geração Y: de 21 a 35 anos                                                           Geração Z: de 18 a 20 anos 

(    )Sim (    )Não 

Caso sim, é possível perceber que há anseios e necessidades diferenciadas para cada  

geração? 

(    )Sim (    )Não 

3) Quais características profissionais são mais importantes para sua empresa? Por favor, 

organize por ordem de importância de 1, sendo a 1 a de maior relevância. 

(    )Trabalho em equipe 

(    )Meritocracia 

(    )Conformado 

(    )Movido por desafios 

(    )Comprometimento 

(    )Bom relacionamento 

(    )Autonomia 

(    )Atuar sobre pressão 
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(    )Autodidata 

(    )Multitarefas 

(    )Estabilidade 

(    )Simplicidade 

(    )Dinamismo 

(    )Colocam suas ideias / gostam de participar da 

decisão 

(    )Familiaridade com tecnologia 

(    )Inciativa 

(    )Busca pelo desenvolvimento contínuo 

(    )Voltado a ações sociais 

(    )Orient. p/ Resultados 

(    )Adaptabilidade 

(    ) “Cabeça Aberta” / Lidam bem 

com tabus 

(    )Autoconfiança 

(    )Velocidade de aprendizado 

(    )Sabem buscar informações 

(    )Pragmáticos 

(    )Alto nível de qualificação 

(    )Outra Característica (especificar): 

4) Como você enxerga a interação entre as diferentes gerações na sua empresa? Marque 

a opção que melhor reflita a realidade da sua empresa. 

( )Entendo que as gerações interagem bem entre si, não havendo problemas de 

relacionamento ou conflitos no ambiente de trabalho; 

(  )Há um respeito mútuo entre as gerações, no m entanto há dificuldade em trabalho em 

equipe; 

(  )Entendo que as gerações possuem dificuldade de relacionamento devido aos conflitos 

de interesses e necessidades; 

(    )Outra opção (especificar):  

5) Quais as características profissionais mais importantes para você na posição de gestor 

de uma equipe? Por favor, organize por ordem de importância a partir de 1 , sendo 1 a de 

maior relevância. 

(    )Trabalho em equipe 

(    )Meritocracia 

(    )Conformado 

(    )Movido por desafios 

(    )Comprometimento 

(    )Bom relacionamento 

(    )Autonomia 

(    )Atuar sobre pressão 
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(    )Autodidata 

(    )Multitarefas 

(    )Estabilidade 

(    )Simplicidade 

(    )Dinamismo 

(    )Colocam suas ideias / gostam de participar da 

decisão 

(    )Familiaridade com tecnologia 

(    )Inciativa 

(    )Busca pelo desenvolvimento contínuo 

(    )Voltado a ações sociais 

(    )Orient. p/ Resultados 

(    )Adaptabilidade 

(    ) “Cabeça Aberta” / Lidam bem 

com tabus 

(    )Autoconfiança 

(    )Velocidade de aprendizado 

(    )Sabem buscar informações 

(    )Pragmáticos 

(    )Alto nível de qualificação 

(    )Outra Característica (especificar): 

6) Você vê diferença entre as características dos profissionais da geração Z e os de outras 

gerações? 

(    )Sim      (    )Não    (    )Não sei responder 

 

Caso sim, quais? (enumere uma ou mais características específicas da geração Z). 

 

7) Sua empresa disponibiliza ferramentas de gestão de pessoas para retenção de talentos? 

(    )Sim (    )Não 

 

Caso sim, quais? 

(  )Realizar promoções e aumento salariais baseados em meritocracia (plano de cargos e 

salários); 

(    )Promover a exposição de trabalhos de seus colaboradores, valorizando-os; 

(    )Promover treinamento para os colaboradores; 

(    )Avaliação forma de competências comportamentais; 

(    )Processo formal de feedback; 

(    )Estruturação de Plano de Desenvolvimento formal; 

(    )Avaliação de desempenho (metas); 
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(    )Acompanhamento do RH aos profissionais; 

(    )Programa de job rotation; 

(    )Bons salários; 

(    )Programa de desenvolvimento de líderes; 

(    )Gestão do clima Organizacional; 

(    )Possibilidade de expatriação; 

(    )Ações de qualidade de vida; 

Outros: 

 

8) Na posição de gestor, entre as ferramentas de gestão de pessoas disponibilizadas pela 

empresa para reter talentos indicadas na Questão anterior, assinale quais você realmente 

adota: 

(  )Realizar promoções e aumento salariais baseados em meritocracia (plano de cargos e 

salários); 

(    )Promover a exposição de trabalhos de seus colaboradores, valorizando-os; 

(    )Promover treinamento para os colaboradores; 

(    )Avaliação forma de competências comportamentais; 

(    )Processo formal de feedback; 

(    )Estruturação de Plano de Desenvolvimento formal; 

(    )Avaliação de desempenho (metas); 

(    )Acompanhamento do RH aos profissionais; 

(    )Programa de job rotation; 

(    )Bons salários; 

(    )Programa de desenvolvimento de líderes; 

(    )Gestão do clima Organizacional; 

(    )Possibilidade de expatriação; 

(    )Ações de qualidade de vida; 
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Outros: 

 

9) Na posição de gestor, você adota alguma ação de gestão de pessoas para reter os talentos 

com o objetivo de construir e manter equipes de alto desempenho? 

(    )Sim  (    )Não 

Caso sim, quais? 

(    )Dar Feedbacks; 

(    )Desafiar os profissionais (projetos, reuniões estratégicas); 

(    )Deixar claro o que é esperado de cada profissional / Orientação; 

(    )Ouvir o que eles têm a dizer e trata-los como profissionais; 

(    )Reconhecer (não financeiramente) as entregas realizadas;  

(    )Procurar ser justo ao aplicar as regras / ser coerente/ transparente; 

(    )Tirar da equipe aquelas pessoas que não estiverem interessadas; 

(    )Permitir que o profissional seja reconhecido fora da área; 

(  )Autuar como coach (profissional que executa o coaching - treinar / ensinar como uma 

ferramenta de desenvolvimento pessoal e profissional); 

(    )Gerenciar a execução do trabalho para garantir equilíbrio entre velocidade de execução 

e qualidade do trabalho; 

(  )Atentar para a evolução do profissional / cumprimento do Plano de Desenvolvimento 

formal; 

(   )Orientar a equipe para atuar com eficiência para ter manter equilíbrio entre vida pessoal 

e profissional; 

(    )Alocá-los em projeto mais operacionais quando entram para minimizar ego; 

(    )Discussões técnicas coletivas com o grupo (oportunidade de troca de conhecimentos); 

(    )Gerar interesse pelas atividades executadas; 

(    )Implantar programa de mentoria na equipe; 

(    )Balizar as expectativas dos profissionais quanto à carreira; 
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(    )Ao contratar, deixar claro quais serão as tarefas para garantir alinhamento de 

expectativas; 

(    )Reconhecer (financeiramente) entregas realizadas; 

Outras: 

 

10) Como você / sua empresa atuam para modificar as atitudes dos colaborares que não 

são favoráveis à organização? 

 

 

 

 

Informações da Empresa 

Nome da Empresa: 

Quantidade de Colaboradores Faturamento Anual 

(    )Até 9 colaboradores 

(    )De 10 a 49 colaboradores 

(    )De 50 a 99 colaboradores 

(    )Acima de 100 colaboradores 

(    )Menos que R$ 2,4 milhões 

(    )Entre R$ 2,4 e 15,9 milhões 

(    )Entre R$ 16 e 89,9 milhões 

(    )Entre R$ 90 e 300 milhões 

(    )Maior que 300 milhões 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


