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RESUMO

O  presente  estudo  tem  o  propósito  de  evidenciar,  através  de  pesquisa,  a
mudança que está sendo realizada dentro das empresas e muitas vezes sem o
consentimento de seus agentes: a troca de pessoas de perfil geração X por
pessoas de perfil geração Y. Clima organizacional, produtividade e retenção de
talentos  são  aspectos  organizacionais  que  são  parte  do  planejamento
estratégico  de  qualquer  empresa  que  precise  se  manter  em  mercados
competitivos e agressivos, principalmente o mercado financeiro. Diante disso,
realizou-se uma  pesquisa por meio de um questionário não estruturado com um
líder correspondente a geração X e três liderados correspondentes a geração Y. O
roteiro das entrevistas dividiu-se em blocos em que os temas foram: a organização,
a  tecnologia,  a  visão  sobre  a  troca  de  pessoas  da  geração  x  por  pessoas  da
geração. Há algum tempo, a tecnologia passou a fazer parte destes aspectos
organizacionais.  Diante disso,  percebe-se claramente a tendência  de usar a
tecnologia como meio e fim de estabelecer estratégias de médio e longo prazo
para a organização, assim como identificar as oportunidades das chamadas
redes  sociais,  recrutar  e  manter  talentos  que  se  sintam confortáveis  neste
ambiente  de  mudanças  constantes  e  rápidas.  Cabe  aos  líderes  e  gestores
criarem condições favoráveis a esses novos talentos, avessos à autoridade e
hierarquia  que  limitem  sua  criatividade  e  área  de  atuação.  O  cenário  se
apresenta incerto para a Geração X que precisa se adaptar rapidamente aos
novos avanços tecnológicos.
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1. INTRODUÇÃO

A evolução do perfil profissional vem ocorrendo desde sempre, no entanto,

com uma frequência cada vez maior, as mudanças no mercado de trabalho e no

perfil  dos  trabalhadores  acontecem  radicalmente,  transformando  assim,  por

completo as características das pessoas a cada período. Essa evolução começou

com os chamados “Baby Boomers”  que são os nascidos no período pós-guerra

(1945),  cujo  maior  atributo  era  o  trabalho.  Logo  em  seguida  veio  a  geração
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denominada “X”, trazendo a definição de sucesso profissional ao longo de toda uma

carreira. Em seguida, a geração denominada “Y” que parece ocupar grande parte do

mercado de trabalho atual, trazendo consigo desafios e mudanças culturais. 

A definição de gerações é utilizada, visando diferenças entre colaboradores

de uma organização que influenciam atitudes, comportamentos e desempenho no

trabalho.  As  divergências  podem  criar  problemas  organizacionais  e,

consequentemente, impactar diretamente no desempenho e produtividade.

Diante deste cenário de diferentes perfis entre as gerações, as organizações

têm um papel  fundamental  ao  elaborar  e  estabelecer  estratégias  inteligentes  de

gestão de seus recursos humanos em um mercado cada vez mais competitivo. 

Esse trabalho busca analisar as características predominantes da geração X

e  da  geração  Y  em  uma  instituição  bancária.  Na  tentativa  de  responder  às

diferenças  e  limitações  de  cada  uma  destas  gerações,  buscou-se  identificar  os

impactos entre as organizações e o mercado de trabalho dinâmico e competitivo

como o financeiro, assim como as mudanças ocorridas na estrutura organizacional

para estes novos profissionais nas empresas. 

Desta maneira, o problema de pesquisa se apresenta em: Como é percebido

o comportamento de funcionários da gerações X e Y em uma instituição bancária de

Belo Horizonte?

           O objetivo geral do trabalho é identificar os perfis das gerações X e Y,

fazendo  uma  comparação  entre  os  perfis  identificando  as  suas  diferentes

características  dentro  da  organização.  Para  os  objetivos  específicos,  avaliar  o

comportamento de cada geração, analisar as forças e fraquezas,  e identificar os

pontos de convergências e divergências.

Para atender a esses objetivos, foi feita uma pesquisa qualitativa de natureza

descritiva envolvendo gestores e colaboradores de uma unidade bancária na cidade

de Belo Horizonte em Minas Gerais. O questionário não estruturado foi dividido em

blocos (categorias) de perguntas de acordo com a fundamentação teórica. 

O  presente  estudo  se  justifica  no  âmbito  acadêmico  a  fim  de  analisar  e

aprofundar a interação das gerações atuantes no mercado de trabalho do século

XXI. Assim, no social, aprimorar o relacionamento interpessoal e convivência das

pessoas de forma a minimizar conflitos, para o organizacional, o entendimento das

empresas quanto ao comportamento das pessoas de gerações (idades) diferentes.
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Nesse  sentido,  pode-se  aperfeiçoar  tempo  e  buscar  soluções  para  líderes  e

liderados de diferentes gerações. 

Este trabalho está dividido em sete partes: - introdução, referencial teórico,

metodologia, ambiência, analise de dados, conclusões e referências.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1. Conhecendo as gerações 

As  gerações  são  um  conjunto  de  indivíduos  em  uma  mesma  época,

influenciados por contextos históricos, assim determinados por acontecimentos na

evolução da sociedade. Esta identificação iniciou-se no século passado, por nomes

como Baby Boomers (1945 a 1960) e em seguida denominada pelas consoantes X e

Y (CARRARA; NUNES; SARSUR, 2013). 

Segundo Ladeira,  Costa  e  Costa  (2014),  a  geração dos  Baby Boomers é

aquela  nascida  entre  1945,  após  a  Segunda  Guerra  Mundial.  Essa  geração

caracteriza-se por gostar de emprego fixo e estável. No trabalho, seus valores estão

fortemente embasados no tempo de serviço, gosta de ser reconhecida pelos anos

dedicados à organização.

Em seguida vem a geração X, que segundo Carrara; Nunes; Sarsur (2013) 

não vivenciou o mesmo clima de otimismo da geração anterior.  De modo
geral,  são  caracterizados  como  mais  práticos,  francos,  com  foco  em
resultados, pensam mais em si mesmos e não se apegam demasiadamente
em  cargos  ou  empregos,  estando  mais  abertos  a  mudanças  e  às
movimentações de carreira desde que atendam a seus objetivos. (CARRARA;
NUNES. SARSUR, 2013, p.5)

A  geração  Y  refere-se  a  uma  população  que  nasceu  em  uma  era  de

inovações tecnológicas. Segundo Melo e Souza (2012), 

as  pessoas  dessa  geração  são  consideradas  ambiciosas,  individualistas,
instáveis,  todavia  preocupadas  com  o  meio  ambiente  e  com  os  direitos
humanos, são identificadas como esperançosas, decididas, coletivas e com
um nível  de  formação elevado.  Tendem a  fazer  várias  coisas  ao  mesmo
tempo, gostam de variedade, desafios e oportunidades. (MELO E SOUZA,
2012, p.55)

Os líderes de hoje pertencem à geração X e, portanto, enfrentam os desafios

de lidar  com a tecnologia e também com os egressos da geração Y.  Conforme

Comazzetto  et.al   (2016)  é  preciso  entender  como  cada  geração  cria  valores,
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comportamentos e prioridades para identificar conflitos e choques gerados entres as

diversas pessoas de uma cultura organizacional.

2.2. Geração X

Para Teixeira (2014) o que destaca a geração X, aqueles nascidos entre 1960

e 1980, é a necessidade de informação e flexibilidade, aliada à aversão que sentem

pela supervisão rigorosa. É um grupo que aceita as mudanças com facilidade e são

mais propensos a não confiar em outras pessoas. Caracteriza-se a geração X como

aquela  marcada  pelo  pragmatismo  e  autoconfiança  nas  escolhas,  e  que  busca

promover a igualdade de direitos e de justiça em suas decisões. 

De acordo com Malafaia (2011),

gostam da informalidade no trabalho e  buscam o equilíbrio  entre  a  vida
profissional e pessoal. Acreditam que o dinheiro é importante e representa
um indicador da sua qualidade profissional,  mas estão dispostos a trocar
promoções e aumentos salariais por uma vida com mais tempo para o lazer.
(MALAFAIA, 2011, p.5)

Para  Carrara;  Nunes;  Sarsur  (2013,  p.5)  “são  caracterizados  como  mais

práticos, francos, com foco em resultados, pensam mais em si mesmos e não se

apegam demasiadamente em cargos ou empregos.”

2.3. Geração Y

De acordo com estudos desenvolvidos, a chamada geração Y compreende

pessoas  que  nasceram após  1978.  São  reconhecidos  como  a  primeira  geração

imersa integralmente na tecnologia, e seu perfil, de acordo com Vasconcelos (2010),

é  marcado  por  características  relacionadas  com  o  ritmo  de  mudança,  a
necessidade  e  o  grau  de  interatividade,  o  acesso  à  informação  e  o
entendimento do mundo, que, em conjunto, definem uma nova forma de ser e
de  agir  na  sociedade,  com  reflexos  significativos  no  mundo  do  trabalho.
(VASCONCELOS, 2010, p.2)

É basicamente uma geração individualista, apresenta a característica de fazer

várias coisas ao mesmo tempo, como ouvir música, navegar na internet, ler os e-

mails,  entre  várias  outras  que,  em  tese,  não  atrapalham  os  seus  afazeres

profissionais. (IANZER, 2013). 

Segundo Lemos (2013), podem ser considerados individualistas, imediatistas,

distraídos,  ágeis  e  até  insubordinados.  Faz  tudo  ao  mesmo tempo e  são  muito

4



ligados à informação. Profissionalmente, é considerada como a geração que não se

apega, vive em busca de aventuras, é realização profissional, agindo de acordo com

seus próprios interesses. Para Comazzetto (2016) a geração Y,

 é a geração das pessoas que nasceram basicamente na mesma época do
início  das  evoluções  tecnológicas.  Atualmente  tais  indivíduos  estão
compartilhando o mesmo ambiente de trabalho com pessoas de gerações
anteriores,  convívio  este  que  tem  gerado  conflitos  de  ideias  e  valores.
(COMAZZETTO, 2016, p.3)

De Acordo com Cavazotte; Lemos; Viana (2012) “o comprometimento de um

funcionário com a empresa em que atua é uma atitude particularmente importante

para os negócios.”

2.4. Geração X versus Geração Y no mercado de Trabalho

Segundo  Cordeiro  et.  al (2013)  a  grande  preocupação  para  as  empresas

atualmente, tem sido identificar quais estratégias deverão ser tomadas para manter

a geração Y dentro das empresas. De acordo com Dutra et. al (2009), 

apesar  de  as  grandes  empresas  hierárquicas  continuarem a  influenciar  a
maneira como as pessoas pensam o emprego e a carreira,  as chamadas
carreiras organizacionais deixaram de ser a opção predominante. E surge a
forte  tendência  de que as carreiras sejam condicionadas a outros fatores,
como por exemplo,  necessidades pessoais e familiares dos trabalhadores.
(DUTRA et. al, p.56 , 2009)

As empresas estão cada vez mais beneficiando o funcionário de acordo com

sua produção e dedicação junto à empresa.  A necessidade de conquistas desta

nova  geração  Y  não  se  resume  apenas  em grandes  carreiras  profissionais.  Os

jovens são impulsionados por novidade, tecnologia e o consumismo desenfreado na

busca do mais novo, do mais moderno. Querem conquistas pessoais importantes e

em tempo hábil. Para isso eles precisam associar o trabalho prazeroso e satisfatório

com salários que possam lhes dar oportunidade de adquirir estes anseios. 

Contudo, o salário ainda é um dos fatores mais importantes para a escolha de

uma carreira, mesmo para os profissionais da geração Y. As recompensas tangíveis,

como  salários  e  benefícios  se  apresentam  nos  discursos  dos  jovens  como

elementos  motivacionais,  aproximando-os das gerações passadas (CAVAZOTTE;

LEMOS; VIANA, 2012, p.16). 

De Acordo com Cavazotte; Lemos; Viana (2012) 

o comprometimento de um funcionário com a empresa em que atua é uma
atitude  particularmente  importante  para  os  negócios,  em  vista  de  suas
associações com outras atitudes sobre o trabalho, como a satisfação com o
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emprego,  e  com  comportamentos  dos  indivíduos  que  influenciam  a
organização. (CAVAZOTTE; LEMOS; VIANA, 2012, p. 2)

Ainda  de  acordo  com  Cavazotte;  Lemos;  Viana  (2012)  desta  maneira  é

fundamental identificar os aspectos que motivam estas gerações a se manterem no

ambiente  de  trabalho  de  uma  empresa.  Ambas  as  gerações  possuem  suas

distinções, a geração X prefere tranquilidade, a Y quer movimento;  a geração Y

deseja inovar a qualquer custo, enquanto a X prefere a estabilidade e o equilíbrio. 

Tais contrastes apresentam uma dificuldade para as empresas que possuem

colaboradores da geração Y subordinados à geração X e vice-versa. 

Sob este aspecto, entender como essas gerações se comporta no ambiente

de trabalho é importante para os objetivos propostos neste artigo. 

2.5. As Gerações e o Ambiente Organizacional

Conforme  Cavazotte;  Lemos;  Viana  (2012),  “o  sentido  do  trabalho  é  um

conceito complexo e envolve um sistema dinâmico e multidimensional de padrões de

valores individuais e sociais sobre o trabalho.” 

Segundo Vieira e Vieira (2003), 

o trabalho absorve considerável tempo de vida e de esforço das pessoas que
dele dependem para sua subsistência e sucesso pessoais. Crescer na vida e
ser bem-sucedido quase sempre significam crescer dentro das organizações.
(VIEIRA E VIERA, 2003, p.1)

Os estudos da Amcham - American Chamber of Commerce for Brazil (2011)

corroboram  que  os  conflitos  de  geração  são  os  mais  recorrentes  dentro  das

organizações,  e  para  Bresser  e  Guerra4,  as  soluções passam pela  definição de

pontos e objetivos comuns entre os funcionários que necessariamente devem ser

estabelecidos dentro da missão, visão e valores de qualquer instituição que queira

permanecer no mercado. Ainda de acordo com Kullock (2012), a geração Y tende a

deixar as organizações em curto espaço de tempo, levando consigo as informações

que fazem parte do acervo de inteligência de mercado da instituição, ativo difícil de

reter.

______________________________________________________________________________________________
4  Disponível  em http://www.amcham.com.br/gestao-empresarial/noticias/conflitos-de-geracao-estao-
entre-os-mais-recorrentes-nas-empresas  .   Acesso em: 27 de maio de 2016 16:30:30

Diante  disto,  cabe  aos  gestores  traçarem  estratégias  que  retenham  e

valorizem esses ativos a médio e longo prazo. A falta de autoconhecimento é a

principal  característica  negativa  da  geração  Y  (KULLOCK,  2012),  o  que  leva  a
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dificuldades de relacionamento quando não se reconhece seus próprios limites e

nem o espaço do outro.

É difícil para esta geração aceitar autoridade e supervisão vindas da geração

X.  Uma das  preocupações  de  Mônica  Santos5,  diretora  de  RH do  Google  para

América Latina, é a velocidade do ritmo de mudanças atuais que fará com que esta

geração Y seja o gestor de amanhã e como se comportará perante as organizações

e as novas gerações.

           De acordo com Vieira e Vieira (2004) o desafio atual das empresas é

estabelecer um ótimo ambiente de trabalho, fortalecendo sua gestão como uma das

estratégias do negócio e,

A  organização  competitiva  se  caracteriza  pela  capacidade  de  escolher  e
manter  adequadamente  as  pessoas em sua  área de atuação profissional,
mantendo-as  satisfeitas  ao  longo  do  tempo.  Para  manter  as  pessoas  na
organização e, mais do que isso, satisfeitas e motivadas para o trabalho e
para  o  alcance  dos  objetivos  organizacionais,  são  importantes  alguns
cuidados especiais, entre os quais destacam-se os estilos de gerência, as
relações com os empregados e os programas de higiene e segurança do
trabalho,  visando proporcionar  um ambiente físico,  psicológico  e  social  de
trabalho agradável e seguro.

“Na realidade, se cada um fizer a sua parte, a empresa pode ter um bom

ambiente de trabalho.” (VIEIRA E VIERA, 2003, p.9). Isto evidencia que um bom

clima organizacional é essencial. 

3. METODOLOGIA 

A metodologia adotada foi pesquisa qualitativa e utilizou-se como instrumento

um questionário não estruturado descritivo-analítico que se dividiu em quatro blocos

(categorias): Bloco 1: dados pessoais dos sujeitos de pesquisa quanto a sexo, idade

e formação escolar; Bloco 2: inventário sobre a 

organização, composto por questões que visam a política de carreira dos indivíduos

no banco;  Bloco 3: questões sobre tecnologia e seus impactos no ambiente de

trabalho; Bloco 4: oito questões sobre as gerações e perfis de 

_______________________________________________________________
5 Disponível em:http://www.amcham.com.br/gestao-empresarial/noticias/as-questoes-que-vao-guiar-o-

rh-junto-ao-novo-trabalhador-288.html   16:30:  30 Acesso em 27 de maio de 2016 16:30:30

comportamento na instituição.

A  pesquisa  exploratória  envolveu  avaliação  sobre  os  conflitos  entre  as

gerações X e Y dentro de uma unidade bancária de Belo Horizonte. 
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De acordo Neves (1996) 

A  falta  de  exploração  de  certo  tema  na  literatura  disponível,  o  caráter
descritivo  da  pesquisa  que  se  pretende  empreender  ou  a  intenção  de
compreender um fenômeno complexo na sua totalidade são elementos que
tornam propício  o  emprego de métodos qualitativos;  em qualquer  caso,  a
opção por tais métodos sempre dependerá de clara definição do problema e
dos objetivos da pesquisa, [...] (NEVES, 1996, p.4)

Visto que realizar a junção das gerações na perspectiva gerencial é um tema

controverso,  a  pesquisa  qualitativa  tem  o  objetivo  de  identificar  os  perfis  das

gerações X e Y,  fazendo uma comparação entre os perfis,  identificando as suas

diferentes características dentro da organização.

Para este estudo foi analisada uma empresa privada do segmento financeiro,

que melhor caracterizada no próximo tópico deste artigo. 

A entrevista foi  realizada com um líder correspondente a geração X e três

liderados da geração Y. Chegou-se a essa seleção devido ao pré-teste aplicado e

assim foi detectado que dos 12 funcionários analisados, somente três pertenciam à

geração Y. 

Os  entrevistados  não  tiveram  seus  nomes  divulgados,  assegurando  a

confidencialidade de suas respostas. Sempre que suas respostas forem utilizadas,

far-se-á pelas letras e números RGX, RGY1,  RGY2 e RGY3, que se identificam

pertencerem a geração X e Y e se são respondentes diferentes (1,2 ou3).

No critério de escolha da unidade de análise foi considerada a conveniência,

motivada pela acessibilidade de uma de suas agências, que se mostrou receptiva ao

estudo.

Para a entrevista foi elaborado um roteiro guia, que serviu como suporte e foi

dividido  em  blocos  (categorias)  de  interesses  do  estudo.  A  entrevista  em

profundidade foi gravada e transcrita a fim de gerar elementos para análises futuras

e respostas ao objeto de estudo. 

É importante destacar que os dados da pesquisa são de caráter sigiloso e

foram trabalhados no âmbito da pesquisa acadêmica, não sendo, portanto de uso

comercial.

A pesquisa seguiu a interpretação do pesquisador uma vez que, de acordo

com Neves (1996) este tipo de pesquisa visa traduzir e expressar os sentidos dos

fenômenos  sociais.  Ainda  de  acordo  com  Neves  (1996)  os  pesquisadores  que
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empregam métodos qualitativos se preocupam com o processo social,  buscando

contextualizar o fenômeno para sua melhor compreensão. 

Feita a leitura e exploração do material das entrevistas, sempre se atendo ao

referencial  teórico  e  de  acordo  com  as  categorias  (blocos)  estabelecidas  no

questionário para respostas sobre análise do objeto em estudo. 

4. AMBIÊNCIA

Itaú Unibanco 

O Itaú Unibanco Holding S.A. é uma sociedade anônima de capital  aberto

com 90 anos de mercado, com lucro de R$ 23,35 bilhões em 2015 e conta atualmente

com 95.000,00 colaboradores no Brasil e no exterior.

                 Tabela 1: Evidenciando dados da instituição

                  Fonte: www.itau.com.br 

Em conjunto  com empresas  coligadas  e  controladas,  atua  no  Brasil  e  no

exterior, na atividade bancária em todas as modalidades através de suas carteiras:

comercial,  de  investimento,  de  crédito,  crédito  imobiliário,  financiamento  e

investimento e de arrendamento mercantil, inclusive as de operações de câmbio e

nas atividades complementares, destacando-se as de Seguros, Previdência Privada,

Capitalização,  Corretagem  de  Títulos  e  Valores  Mobiliários  e  Administração  de

Cartões de Crédito, Consórcios, Fundos de Investimentos e Carteiras Administradas.

O Itaú Unibanco tem uma história de preservar pessoas como contada por

Pestana (2014) na reportagem de Época Negócios Online,6

Olavo sempre dizia que a grande qualidade dele era a de escolher homens.
Ele aproveitava os melhores elementos em cada fusão ou incorporação. Não
tinha  caça  às  bruxas,  ele  aproveitava  as pessoas”,  conta  Henri  Penchas,
também membro do Conselho do Itaú Unibanco. Ele é a prova viva: começou
a trabalhar em 1968 no que se tornaria o Banco União Comercial, comprado
em 1974 pelo Itaú. “E, não sei por quais informações que tinha do mercado, o
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doutor Olavo me entregou o contrato de compra do BUC que tinha sido feito
com o Banco Central e me deu para executar o plano, tocar a implementação
do contrato.

Este  aspecto  revela  uma  instituição  comprometida  com  as  pessoas,  cujo

critério básico é a confiança nos talentos individuais para que o talento coletivo,

como instituição, prevaleça em mercados competitivos.

5. ANÁLISE DE DADOS

A  amostra  participante  da  pesquisa  tem  o  seguinte  perfil:  são  do  sexo

feminino; 3 têm escolaridade mínima de graduação; 3 estão na empresa entre 2 e 4

anos;  todos  residem  na  cidade  sede  ou  em  cidades  em  seu  entorno;  3  estão

enquadrados na carreira técnica; e 3 pertencem à geração Y, levando-se em conta a

faixa etária.

Tabela 2: Dados dos participantes

     Fonte: Autores (2016)

Do processo de análise das entrevistas, emergiram três categorias (blocos):

1. A Organização; 
2. A Tecnologia; 
3. A visão sobre a troca de pessoas da geração X por pessoas da geração Y. 

_____________________________________________________________

6 Disponível em: http://www.insper.edu.br/noticias/os-90-anos-de-historia-do-itau-unibanco/

Acesso em: 27 de maio de 2016 19:30:30

Tais categorias buscam responder ao objetivo do estudo que é identificar os

aspectos organizacionais na troca de gerações, o que ocorre dentro do ambiente de

trabalho, o que as organizações estão buscando e quais as estratégias para reter

talentos nas organizações. 

De acordo com a pesquisa realizada e com base nos dados coletados nas

entrevistas, percebe-se que a troca de perfis dos colaboradores em instituições do
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segmento financeiro está sendo feita de forma lenta e gradual, diferentemente das

mudanças aceleradas ocasionadas pela geração X nas décadas anteriores. 

O estresse inerente à mudança acarreta um clima de desconfiança e quase

de hostilidade entre as pessoas de mesmo departamento. O mercado financeiro é

bem estressante e exige muito mais de seus colaboradores e gestores para gerir e

manter um clima organizacional sadio.

Segundo a percepção dos entrevistados, a instituição nem sempre deixa claro

os critérios de recrutamento e seleção de novos colaboradores, mas percebe-se a

preferência  por  jovens,  devido  à  necessidade  de  agressividade  nas  vendas  e

consequentes  resultados  positivos  para  o  banco,  baseados  em  avanços

tecnológicos. 

De  acordo  com  um  dos  respondentes,  sobre  ao  quesito  política  de

contratação, pode dizer: 

[...] eles procuram a geração mais nova, onde é avaliada a agressividade na
venda,  na  entrevista  como  aquele  entrevistado  poderia  servir  para
organização pelo jeito de conversar, pelo jeito de agir. Na minha percepção
eles estão pegando os jovens, pois eles são mais agressivos, por que eles
não têm medo de nada,  não tem comprometimento com a empresa,  eles
entram pensando que é uma coisa e por eles serem novos no mercado se
não  dê  certo  eles  partem  pra  outra  eles  tem  um vínculo,  eles  não  tem
fidelidade com a empresa, porque eles sabem que se ali não dê certo eles
são agressivos e arrojados e partem para outra. (Depoimento RGX)

As  instituições  tendem  a  fazer  “vista  grossa”  para  o  comportamento  da

chamada  geração  Y  em  função  dos  resultados  apresentados  e  na  visão  da

liderança, que pertence à geração X, isto se caracteriza como traição aos valores e

ao trabalho desenvolvido até então. 

Em seu depoimento, a geração Y corrobora esta visão,

a minha liderança imediata atualmente, como eu, se encontra desmotivado
com  a  instituição,  uma  vez  que  trabalhou  a  vida  inteira  e  não  teve
reconhecimento  provisório.  Eu  acredito  que  tanto  ela  quanto  eu  temos
pensamentos iguais com a instituição e uma pessoa de coração muito bom e
sofre os mesmos problemas que eu. (Depoimento RGY1)

Percebe-se  que  apesar  do  clima  jovial  e  tranquilo  dentro  da  agência,  a

conduta ética é questionável e corroborada por liderados (RGY2), que identificam

este comportamento como dificuldade do gestor em impor limites. 

[...] eu avalio de forma positivas ambas, uma traz uma energia nova para a
instituição, que a geração Y, e a geração X trazem a experiência pautada
pela ética, e por uma série de questões que se perde um pouco de valor
quando se deixa a Y sozinha. (Depoimento RGY2)
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Evidencia-se  que  os  colaboradores  da  geração  Y,  percebem  com  certa

condescendência, e até um entrave, a dificuldade do líder em usar a tecnologia e

seus aplicativos. De acordo com um dos respondentes:

 “a geração y tem mais habilidade quanto a novas implantações tecnológicas,
a  geração  x  tem  dificuldades  em  se  adaptar  o  que  é  novo,  são  mais
resistentes”. (Depoimento RGY3)

Em pesquisa realizada pelo portal Exame, Bronzati7 (2014) ressalta que os

bancos  disponibilizaram  e  disponibilizam  anualmente  grandes  quantidades  de

recursos para investirem em tecnologia. 

Ainda de acordo com a reportagem, o presidente da FEBRABAN – Federação

Brasileiros de Bancos, Murilo Portugal, 

O mundo atual envolve quebra de antigos paradigmas. Há uma verdadeira
revolução gerada pela tecnologia. É motivo de orgulho para o setor bancário
brasileiro  ser  um dos  mais  avançados  no  Brasil  em  relação  ao  uso  da
tecnologia.  
 

Acredita-se  que  este  seja  um  dos  principais  fatores  para  a  troca  de

colaboradores pelo perfil Y, pois são nascidos na era digital e se expressam bem

neste ambiente, além de serem movidos a resultados. De acordo com (RGY3), 

“a  nova  era  tecnológica  tende  a  ajudar  e  facilitar  o  trabalho  de  várias
maneiras,  mas  também  tende  a  diminuir  possíveis  postos  de  trabalhos.”
(Depoimento RGY3)

Outro aspecto evidenciado pela pesquisa foi incoerência dos colaboradores

da instituição, inclusive da liderança, em reconhecer a política de recrutamento e

seleção da empresa. 

Sim. Hoje o banco procura pessoas com determinação que buscam sempre ir
além, com vontade de crescer e que estejam sempre buscando qualificação.
(Depoimento RGY3)

____________________________________________________________________________

7 Disponível em: http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/bancos-gastam-r-20-bilhoes-ao-ano-em-

tecnologia  .   Acesso em 27 de maio de 2016 20:30:30

Não existe. Existem exceções que comprovam que não existe um critério de
contratação. Eu acredito que são critérios de meritocracia pelo funcionário
apresentar  um desempenho  profissional,  com tudo  ao  logo  da  jornada  a
gente  vai  vendo  que  são  efetuadas  contratações  sem  nenhum  tipo  de
avaliação na qual a pessoa submetida ao processo seletivo, porem outras
entram sem participar de processos seletivos no que me leva a crer que não
existe uma política de contratação nesse sentindo uma vez que deveria ser
para todos. (Depoimento RGY1)

Sim, eles procuram a geração mais nova, onde é avaliada a agressividade na
venda,  na  entrevista  como  aquele  entrevistado  poderia  servir  para
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organização pelo jeito de conversar, pelo jeito de agir. Na minha percepção
eles estão pegando os jovens, pois eles são mais agressivos, por que eles
não têm medo de nada,  não tem comprometimento com a empresa,  eles
entram pensando que é uma 

coisa e por eles serem novos no mercado se não dê certo eles partem pra
outra eles tem um vínculo, eles não tem fidelidade com a empresa, porque
eles sabem que se ali não dê certo eles são agressivos e arrojados e partem
para outra. (Depoimento RGX)

A  política  para  primeira  contratação  de  minha  empresa  é  bem  clara  e
definida. Hoje a porta de entrada para a instituição é por estágio/orientador de
autoatendimento, e para demais cargos através de indicações! Os critérios
utilizados  são:  Estar  cursando  ensino  superior,  ter  experiência  com
atendimento ao público e em alguns casos possuir  CPA 10. (Depoimento
RGY2)

Este  item  denota  um  distanciamento  da  organização  em  relação  ao  seu

pessoal, e consequente possível falha na gestão de pessoas. É fundamental que o

feedback seja realizado e constantemente utilizado pela organização, pois além de

ser  um  elemento  necessário  à  gestão  de  pessoas  é  muito  aguardado  pelos

colaboradores da geração Y, que o utilizam como medição do seu desempenho e

correção de rumos na carreira que perseguem. 

Em relação ao aspecto clima organizacional, apesar das diferenças evidentes

entre as gerações, inclusive na questão tecnologia, o ambiente foi questionado por

todos os entrevistados. A troca de perfis de pessoas com perfil X por pessoas de

perfil Y acarreta descontinuidade e comprometimento do negócio em longo prazo,

percepção que se evidencia no depoimento abaixo, que expressa sobre os aspectos

das gerações e as constantes mudanças,

[...] eu não acho que seja sadio, pois você perde um pouco de qualidade,
uma vez que a geração Y em função de querer  crescer  rápido às vezes
atropelam algumas  coisas  que  podem gerar  reflexos  não  agora,  mais  no
futuro, gerando implicações para organização. (Depoimento RGY1)

Os de perfil  Y encaram a mudança como inovação e resultado positivo da

Instituição em crescer no mercado em que atua. A geração X tende a enxergar a

Instituição com reservas quando o assunto é a troca de perfis. 

Encaram  com  relutância  e  até  ingratidão  a  substituição  de  pessoas  com

bastante tempo de empresa e bagagem, por jovens inexperientes a serem treinados

e que, em pouco tempo, deixarão a empresa com o conhecimento adquirido. Em seu

depoimento  RGX  deixa  claro  ser  necessário  existir  uma  cobrança  por  mais

direcionamento e ética por parte dos gestores,

[...] eu com a bagagem que eu tenho eu já passei por gestores mais velhos
que hoje já não estão mais no banco, eu os senti mais presentes e cobravam
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mais, e cobrava o certo, eles cobravam o certo junto com resultado e dava
certo,  agora eu percebo que os gestores são jovens,  eles te pedem ética
mais no fundo eles ignoram essa conduta. (Depoimento RGX)

A liderança X nesta agência tem se esforçado bastante para impor limites e

encontra em um liderado da geração Y um reforço, no entanto, apesar dos esforços,

a informalidade tende a ser uma das características da agência bem dentro do perfil

de ambientes com jovens alegres e descompromissados com a hierarquia, conforme

depoimento de (RGX), 

“[...] não, eu gosto de trabalhar com uma mesclagem, só com a Y é muito
difícil, e muitas criancices não param pra pensar é muita brincadeira [...]”.
(Depoimento RGX)

Um dos aspectos da liderança é ser um ativo estratégico em qualquer tipo de

organização.  Dentro  de  instituições  financeiras,  passam  necessariamente  por

estabelecer perfil  de resultados, motivação e comprometimento de colaboradores.

Cabe,  portanto,  ao líder  estabelecer  o  direcionamento da equipe,  mas em pleno

século  XXI,  a  maioria  das  empresas  ainda  continua  praticando  uma  gestão

centralizada, que exige sistematicamente o “carimbo do líder-alfa” (BUENO, 2013,

p.63). 

Percebe-se dentro da agência pesquisada, a utilização deste tipo de modelo

centralizador,  embora  os  liderados  aceitem sem maiores  restrições  este  tipo  de

liderança.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente artigo teve o propósito de identificar os aspectos das gerações X

e  Y,  fazendo  uma  comparação  entre  os  perfis,  identificando  as  suas  diferentes

características e os conflitos gerados dentro da organização.

No  caso  dessa  agência,  pode  se  inferir  que  a  tecnologia  está  tomando

espaço  dentro  das  organizações,  obrigando  à  adaptação  dos  colaboradores  e

gestores.

Sugerem-se  estudos  mais  aprofundados  sobre  o  tema  com  enfoque  nas

mudanças exigidas no perfil de lideranças que, necessariamente precisa se adaptar

para gerir talentos da geração Y, e que irá enfrentar maiores desafios quando a nova

Geração Z chegar ao mercado de trabalho. Em poucos anos, o conflito será entre

Geração Y e Geração Z (nascidos após 1995) pelo controle da gestão. 
14



São necessárias mais pesquisas e estudos para que sejam identificados os

aspectos  organizacionais,  as  estratégias  e  operações  colocadas  em  prática  na

mudança de perfis e os conflitos que isto irá gerar. Para que esta transição seja mais

tranquila  e  sem  estresse,  necessário  se  faz  estabelecer  regras  e  políticas

organizacionais. Assim a desmotivação que ficou evidenciada na pesquisa, possa

ser  tratada  e  transformada  em  aspectos  positivos  da  mudança  de  paradigma,

trazendo resultados positivos para a organização que tem muito a ganhar quando a

integração é completa entre seus pares.

A evolução do mercado de trabalho exige que seus gestores e colaboradores

sejam parceiros afinados com os objetivos da instituição. Para que isto aconteça,

devem-se ter regras claras que motivem e estabeleçam critérios de manutenção do

ambiente de trabalho tornando-o agradável e receptivo à nova geração disposta a

empregar seu talento nos objetivos da empresa. 
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