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Resumo

Os jovens da Geração Y estão cada vez mais presentes no mercado de trabalho, ocupando grande parte da
mão de obra nas empresas, muitas vezes na posição de liderança. Neste sentido, torna-se imprescindível
às organizações conhecer como ocorre o desenvolvimento da liderança para, a partir disso, disponibilizar
os meios adequados para que seus colaboradores possam se desenvolver. Este estudo tem como objetivo
identificar os fatores que potencializam ou inibem o desenvolvimento de liderança na organização. Como
método de pesquisa, foi adotado o estudo descritivo, com aplicação de questionário alternando entre:
fechado, múltipla escolha e aberto. O estudo apontou que a liderança parte do comportamento do
indivíduo por meio do aprendizado. Os estímulos presentes no ambiente em que se está exercem influência
para o surgimento da liderança nas organizações, uma vez que é uma característica comportamental.
Entretanto, não é possível determinar que todos os fatores presentes no ambiente sejam estímulos na
mesma proporção para todos da organização, pois se trata de um aspecto individualizado. O fato de os
estímulos serem individuais demonstra que um ambiente com muitos fatores potenciais para a promoção
da liderança não determina obrigatoriamente o surgimento da pessoa do líder, apontamento observado
pela divisão de opiniões quanto ao preparo para ser líder. Esta resposta dependerá de que reforçadores
sejam suficientes para que ela seja emitida. Isso faz com que a empresa tenha que disponibilizar o máximo
de ferramentas, oportunizando situações que gerem o aprendizado aos colaboradores da Geração Y.
Palavras-chave: Geração Y. Estímulos. Aprendizagem. Desenvolvimento. Liderança.

Abstract
The youth from Generation Y are increasingly present in the labor market, occupying a large part of the
workforce in companies, often in a leadership position. Therefore, it becomes imperative for organizations
to know how leadership development works, and from that enable their employees to develop through the
appropriate means available. This study aims to identify factors that enhance or inhibit the development
of leadership in a organization. As a method of study, descriptive study was adopted by using a
questionnaire, alternating between closed, multiple choice and open questions. The study showed that
leadership comes from the behavior of the individual through learning. The types of stimuli present in
the environment where individuals are, influence the emerging of leadership in organizations since it is a
behavioral characteristic. However, it is not possible to determine that all the factors in the environment
are stimuli in the same proportion for all the organization, because it is an individualized aspect. The
fact that stimuli are individual, it demonstrates that an environment with many potential factors for the
promotion of leadership does not necessarily determine the appearance of a leader, pointing scouted by
the division of opinion as to prepare to become a leader. This answer will depend on boosters that are
sufficient for it to be issued. This means the company has to provide all the necessary tools, providing
opportunities that enable learning to employees of Generation Y.
Keywords: Generation Y. Stimuli. Learning. Development. Leadership.
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Introdução
A evolução da forma de administrar as
organizações tem mudado no decorrer dos tempos.
Neste sentido, muitas empresas têm se esforçado
para sobreviver neste ambiente, mudando o foco,
anteriormente dado apenas aos aspectos visíveis
e palpáveis, e pouco para os aspectos intangíveis,
como o conhecimento e habilidades internas da
organização, tornando-se necessário investir e
aumentar as capacidades da empresa.
A presença de jovens nas organizações
aumenta a cada ano e vai ganhando espaço como
uma ferramenta estratégica para lidar com a
instabilidade do mercado. Apesar de pouca idade,
eles estão cada vez mais ocupando altas posições
dentro de organizações.
O aumento dessa população nas organizações tem começado a gerar movimentação
na busca pelo seu desenvolvimento. Justamente
por ser uma geração que gosta de manter-se
atualizada, é flexível em relação às mudanças e está
apta a enfrentar situações mais imediatas. Sendo
assim, as características dos colaboradores da
Geração Y acabam influenciando toda a dinâmica
do ambiente organizacional.
Essas características têm dado aos jovens
a possibilidade de alcançar cargos mais altos,
de modo que possam repassar as informações
de uma maneira diferenciada aos demais
colaboradores, além de ter respostas mais rápidas
frente às mudanças. Muitas vezes o equívoco das
organizações está no despreparo ao enfrentar tais
mudanças, uma vez que a preocupação sempre foi
direcionada em como liderar estes jovens, e nunca
em como desenvolver neles a liderança.
Tal cenário exige mudanças na organização,
fato já observado por alguns gestores ao se
buscar caminhos fora do padrão que as teorias
antecedentes de liderança abordaram, no
intuito de possibilitar aos seus colaboradores o
desenvolvimento deste comportamento. Por esse
motivo, é importante conhecer como ocorre o
desenvolvimento de lideranças, em especial nesta
geração, que está a cada dia mais presente no
organograma das empresas, e tentar buscar uma
150

maneira de dispor a esses jovens mecanismos para
que consigam se desenvolver.
Diante desta problemática, este estudo se
propõe a identificar os fatores que potencializam
ou inibem o desenvolvimento da liderança, de
modo a analisar como ocorre tal acontecimento
a partir do ambiente no qual os indivíduos estão
inseridos. A partir disso visa-se descrever a
importância do seu fomento ou extinção, para que
exista maior possibilidade de desenvolvimento da
liderança dentro do ambiente organizacional.

1

Revisão Teórica

Nesta seção serão apresentados os
conceitos teóricos necessários à compreensão do
comportamento da Geração Y nas organizações,
abordados pelos autores, com o intuito de
operacionalizar a pesquisa.

1.1 Comportamento e Desenvolvimento
na Organização

Durante muito tempo buscou-se um
modelo para administrar as organizações
que retratasse a maneira ideal para atender e
solucionar todas as necessidades presentes no
ambiente. Entretanto, os ambientes, a sociedade
e as pessoas em si foram mudando com o passar
dos anos, simultaneamente com as teorias, à
medida que novas situações eram encontradas.
Ao mesmo tempo em que essas mudanças
ocorriam quanto à abordagem nas organizações,
outros campos da ciência, como o da psicologia,
também evoluíam paralelamente. Muitos pontos
interagiram, principalmente quando se tratava do
comportamento humano, como por exemplo a
Teoria das Relações Humanas.
Muitos outros estudos apontaram para a
compreensão do comportamento do homem no
intuito de descobrir a sua origem. Entretanto, as

pesquisas comportamentais comprovaram, por
meio dos testes realizados, a possibilidade de
modificação do comportamento, podendo este ser
condicionado e influenciado pelo próprio ambiente.
Essa interação foi observada e analisada
por Skinner (1974), que defendeu a análise
experimental do comportamento, contrapondo-se
ao behaviorismo metodológico de Watson, que
analisava apenas uma psicologia SR – Estímulo-Resposta do que era observável. Os apontamentos
de Skinner (2003) demonstram que na observação
do comportamento do ser humano deve-se levar
em conta o ambiente no qual se está inserido, pois
este interfere nas respostas por meio da interação
mútua entre eles, embora não fosse o determinante
de sua ocorrência.
Existindo um estímulo no ambiente, a
pessoa tende a responder, o que caracteriza o
comportamento. O resultado gerado pelas respostas
torna-se o que se denominou de consequências,
e quando estas influenciam a possibilidade de
ocorrência da mesma resposta, denominam-se
reforços, caracterizados positivos quando incitam a
repetição e negativos quando diminuem a frequência
da ocorrência das respostas quando retirados
(BERGAMINI, 1982; SKINNER, 1974).
Tais reforços podem ser classificados em
primários, representados pelas necessidades físicas
ou fisiológicas, e secundários, voltados à questão
psicológica. Neste aspecto, compreende-se que
todos os indivíduos estão sujeitos às consequências
do próprio comportamento, e dependendo do
resultado das ações, o indivíduo pode repetir ou
não este comportamento.
Existem outros conceitos quando se fala de
comportamento, que são os de punição e extinção.
O primeiro pode ser dividido em positivo: a
manifestação de uma consequência desagradável
após a ocorrência de um comportamento não
desejado; e negativo: a retirada de um evento
agradável em detrimento da ocorrência de um
comportamento não desejado. A extinção ocorre
quando, mesmo emitindo-se respostas, não houver
reforçamento para a mesma (SKINNER, 2003).
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Com isso o conceito sugere que a organização busca que todos devem direcionar esforços
para alcançá-lo, embora não signifique que todos
os que nela se encontram adiram a ele substituindo
os seus próprios. Por este motivo, deve-se
encontrar um meio em que ocorra uma interação
entre os objetivos pessoais e organizacionais,
para que o colaborador consiga visualizar que
ao alcançar o objetivo da organização, também
atingirá o seu objetivo pessoal por consequência
(LACOMBE, 2009).
Além destes fatores, os contextos e variáveis
compõem este ambiente macro denominado
organização, como os de caráter formal e informal
bem além de seu aspecto interno e externo.
Quanto ao formal e informal, aponta-se que:
Para que exista uma organização formal é necessário,
além do objetivo, um conjunto de regras mais ou menos
permanentes e uma estrutura estabelecendo os papéis
e as relações entre seus membros. Diferentemente da
informal, que é formada por grupos que surgem de
maneira espontânea, por afinidades ou interesses em
comum (LACOMBE, 2009, p. 22).

Enquanto para Robbins (2005) os aspectos
externos referem-se às variáveis, das quais a
empresa não tem o controle ou domínio, os internos
estão nos limites da organização, sendo formados
pelos gerentes, colaboradores e a própria cultura
organizacional.

Estes

fatores

e/ou

variáveis,

segundo Stoner e Freeman (1982), influenciam
direta ou indiretamente as organizações, sendo
denominados stakeholders.
Esses aspectos influenciam a preocupação
que as organizações passaram a ter ao se tratar
do indivíduo e seu desempenho, pois conforme
Ribeiro (2006), quando se trata da cultura a que
é expressa em todos estes contextos, permeia-se
todo o ambiente de uma organização, podendo
explicar o sucesso ou insucesso das organizações,
bem como a sua implicação na motivação e
desempenho dos seus colaboradores, de modo a
promover sua eficácia.
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A nova perspectiva
sobre a liderança traz o
ser humano cada vez
mais para junto das
organizações e tudo
o que diz respeito ao
seu desenvolvimento
pessoal.

1.2 Liderança Autêntica

Partindo da compreensão sobre o
comportamento humano, começa-se a entender
o quanto o ambiente influencia o comportamento
de cada um, especialmente quando se trata do
desenvolvimento da liderança. Enquanto antes
se julgava que o líder já nascia pronto, ou tinha
um estilo único de liderar, conforme as inúmeras
teorias apresentaram no passado, começa-se a
visualizar que a liderança não é algo a ser pensado
dessa maneira (BILL, 2009).
Essas mudanças trazem novamente a
preocupação de buscar o modelo de líder que
vai atuar neste novo cenário; não um padrão
estático, mas um líder dinâmico e qualificado para
atuar nesse novo cenário, marcado por incertezas
financeiras, questões ambientais, sustentabilidade
e qualidade de vida, que valoriza ainda mais o ser
humano e a sua existência em equilíbrio com o
ambiente em que vive.
Bill (2009) percebeu que em dados que
foram retirados de entrevistas feitas com 125
líderes de idades variadas, nenhum deles havia
identificado um traço especial que os tivesse
levado para o sucesso como líder. Entretanto,
muitos apontaram fidelidade às crenças interiores
e seu centro íntimo. Outros utilizaram o termo
norte verdadeiro para expressar os valores,
crenças e princípios das pessoas. Com isso, o autor
afirma que o líder deve seguir o norte verdadeiro:
olhar-se no espelho e respeitar a figura que vê (e
a vida que leva).
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não há como separar a liderança da própria
pessoa, pois uma está interligada à outra, ambas
convivem, estão conectadas e são dependentes
(CASHMAN, 2011).
Uma maneira atualmente buscada para
encontrar

o

desenvolvimento

é

denominada

coaching. Segundo Marques (2013), o coaching
pode

ser

definido

como

um

conjunto

de

mecanismos envolvendo diversas ciências que
produzem mudanças instrutivas e perduráveis,
sendo que pode ser aplicado individual ou
coletivamente,

proporcionando

aos

que

se

propõem a esta experiência o conhecimento dos
pontos particulares, refletindo diretamente na
autoconfiança. Tais instrumentos levam a transpor
o bloqueio que impede as pessoas de atingir o seu

A partir dessa perspectiva, percebe-se que
as teorias que buscam definir um perfil, um traço
específico para um líder, já não se enquadram
nos dias atuais, partindo do pressuposto que a
liderança vem de dentro para fora, agregando
todos os conceitos pessoais e individuais que cada
um carrega.

máximo potencial.

A nova perspectiva sobre a liderança
traz o ser humano cada vez mais para junto
das organizações e tudo o que diz respeito ao
seu desenvolvimento pessoal. Dessa maneira,

apontaram que a liderança autêntica se entrelaça

Sendo assim, cada vez mais as pessoas
estão buscando trabalhar com satisfação, com o
sentimento de realização pessoal e não apenas
profissional, pois os estudiosos e CEOs (Chief
Executive Office) das grandes organizações já
diretamente

com

o

desenvolvimento

pessoal,

e talvez esta seja a maneira encontrada para o
desenvolvimento de lideranças neste novo cenário.

1.3 A Geração Y

Segundo Wada e Carneiro (2010), geração é o nome empregado ao conjunto de indivíduos que
nasceram em um mesmo período, em que cada um detém características, valores, preferências, necessidades
e interesses próprios, sendo um diferente do outro.
Nesse contexto, não existe um consenso quanto a esta divisão por período na literatura que aborda o
tema. Sendo assim, neste trabalho optou-se por adotar a definição proposta por Silva et al. (2011), conforme
a QUADRO. 1 a seguir:
QUADRO 1 — Caracterização das gerações baby boomers, X e Y.
População

Gerações

– IBGE

Baby Boomers
(nascidos entre
1945 e 1964)

Geração X
(nascidos entre
1965 e 1977)

Geração Y
(nascidos a
partir de 1978)

Características gerais

Relação com o trabalho

Contexto

Otimistas, motivados e
cooperativos

Workaholics; buscam
o status e a ascensão
profissional dentro da
empresa.

Pós-guerra; economia
em expansão.

34%

Céticos e questionadores

Leais ao próprio projeto
profissional; buscam
a informalidade no
ambiente de trabalho.

Viveram a reengenharia,
downsizing, o fim
da lealdade às
organizações.

33%

Conectados,
individualistas e
defendem suas opiniões

Priorizam a vida pessoal
no lugar da profissional;
acostumados à
instabilidade financeira.

Nasceram com a
volta da democracia
e consolidação da
economia.

34%

FONTE: Silva et al. (2011, adaptado)

A cada ano a Geração Y vem conquistando
mais espaço nas organizações, acompanhada pela
ascensão às posições mais altas dentro das empresas,
fazendo com que a própria dinâmica de trabalho
seja alterada por eles e para eles, ocasionada pelas
interações e formas diferenciadas de relacionamento
com as circunstâncias do dia a dia.
Essas alterações podem ser justificadas pelo
fato desses jovens terem nascido em um período
de grandes mudanças tecnológicas e grandes
inovações que alteraram a forma de se comportar
em sociedade, influenciando diretamente o
comportamento apresentado pelos integrantes da
Geração Y.
Segundo Boni et al. (2011), algumas
características podem ser apontadas para os
jovens que se enquadram neste perfil: dificuldade
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A liderança autêntica se
entrelaça diretamente
com o desenvolvimento
pessoal, e talvez esta seja
a maneira encontrada para
o desenvolvimento de
lideranças neste
novo cenário.
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em
com

aceitar
os

críticas

próprios

construtivas,
erros,

intolerância

sempre

buscando

causa em terceiros, visão limitada da realidade,
extremamente inconstante, no entanto sempre
envolvidos no anseio por galgar grandes feitos,
mas impacientes quando se trata da ascensão
hierárquica nas organizações.
Sobre esse aspecto Wada e Carneiro (2010)
afirmam que o jovem tem buscado harmonizar
o profissional com o pessoal, encontrando o
equilíbrio entre família, emprego e vida pessoal.
Eles gostam de aprender, fazer coisas novas, não
têm apreço algum pela monotonia, trabalham
melhor em equipes e buscam empregos que
ofereçam flexibilidade de horário, bem como a
mobilidade juntamente com os planos de carreira,
aspectos que muitas vezes os motivam mais do
que o dinheiro em si.

2

Metodologia
Trata-se de um estudo de caso, aplicado a

uma empresa, com análise quanti-qualitativa. Para
Markoni e Lakatos (2003), a análise quantitativa
é caracterizada pela coleta de informações,
cujo tratamento é caracterizado pelo uso da
quantificação,

neste

caso,

a

percentagem,

as quais utilizaram a escala tipo likert com quatro
pontos, com o intuito de aferir as percepções
dos respondentes, 07 (sete) de múltipla escolha
e 02 (duas) abertas, aplicadas à população de
estudo pelo próprio pesquisador. A população foi
composta por 26 jovens (os quais se encontravam
no local no momento da aplicação), que nesse
estudo se chamará Empresa Cooperativa de
Crédito X.
O estudo adotou os seguintes critérios de
análise: a apresentação de gráficos e discussão
dos resultados obtidos frente ao referencial
teórico estudado.
Quanto aos objetivos, a pesquisa se
caracteriza como explicativa e descritiva, uma vez
que os dados coletados e analisados permitirão a
exposição adequada dos fatores encontrados nas
organizações que influenciam o desenvolvimento
de lideranças e, consequentemente, permitirão
analisar a influência exercida por esse fator.
Quanto aos procedimentos de investigação,
a pesquisa tem um caráter que mescla a pesquisa
bibliográfica, embasando o tema a ser tratado,
para em seguida aplicá-lo em forma de estudo de
caso e respectivas avaliações.

3

Análise e Discussão de
Resultados

enquanto a qualitativa busca analisar e interpretar
os dados em seu conteúdo psicossocial.
A população em estudo foi composta
por amostras não probabilísticas acidentais, o
que, segundo Gil (1991), caracteriza um universo
composto por acaso, com pessoas que vão
aparecendo. Foi delimitado como critério de
inclusão ter a idade mínima de 23 anos e máxima
de 34 anos, período que representa a Geração Y

para coleta de dados um questionário composto

Para a análise foram dispostos os gráficos
que tratavam pontos-chaves para o presente
estudo. As demais perguntas tiveram suas análises
aglutinadas conforme a relação com o aspecto
questionado nas perguntas apresentadas através

por 32 questões, sendo 23 (vinte e três) fechadas,

dos gráficos.

para o presente estudo, e estar, no mínimo, há três
meses na organização.
Utilizou-se como instrumento de pesquisa
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A pesquisa foi aplicada na unidade
administrativa, que conta com 29 colaboradores,
juntamente com uma agência e um posto de
atendimento, ambas com 09 (nove) funcionários,
representando as frentes que a empresa atua,
totalizando 47 colaboradores com idade entre 20
e 32 anos de idade.

O GRÁF. 1 a seguir representa a opinião dos
jovens quanto a levar em conta os estímulos aos quais
foram expostos quando crianças e o quanto isso os
influencia em momentos de tomada de decisão.
GRÁFICO 1 — Percentual de participantes da pesquisa
que responderam sobre a influência dos
ensinamentos familiares na tomada de
decisão
4%

4%

46%
46%

Discordo Totalmente
Discordo
Discordo Totalmente

Concordo Totalmente

Discordo

Concordo

Concordo Totalmente

As pessoas com as quais convivi quando
Concordo
criança
e os seus ensinamentos, como valores,
educação e respeito, foram fundamentais para
a minha formação como pessoa, e levo isso em
conta nas minhas tomadas de decisão.

No que se refere às questões ligadas às
influências do ambiente para o desenvolvimento
do indivíduo, identificou-se que para a maioria –
quase que por unanimidade – os aspectos pessoais,
quanto a valores e respeito, foram fundamentais
para a formação pessoal e ainda se fazem presentes
em suas vidas, influenciando-os no momento de
análise de uma situação para a tomada de decisão.
Juntamente com esta observação, constatou-se que
não só apenas o ambiente familiar proporcionou e
proporciona aprendizado, mas também a relação
com outros indivíduos, agregando outros conceitos
Discordo Totalmente
que podem ser semelhantes ou novos.
Discordo
Todos os colaboradores participantes na
Concordo Totalmente
pesquisa foram unânimes em informar que têm
Concordo
vontade de aprender coisas novas e desenvolver
novas habilidades. Isso é uma das características
desta geração, que está em um ambiente de
constantes mudanças e que, quase de modo
obrigatório, necessita de atualização frente às
alterações do mercado mundial.
A influência do ambiente de trabalho em
suas atividades, conforme GRÁF. 2 a seguir, mostra
que o ambiente de trabalho influencia o resultado
dos colaboradores de uma organização.

FONTE: O autor (2013)

GRÁFICO 2 — Percentual de participantes da pesquisa
que responderam quanto à influência do
ambiente de trabalho em suas atividades

A influência do ambiente de

46%

54%

Concordo Tota

trabalho em suas atividades

Discordo

mostra que o ambiente
de trabalho influencia o
resultado dos colaboradores
de uma organização.

Concordo

Concordo

Discordo Totalm

Concordo Totalmente
Concordo

Discordo

Concordo Totalmente

Discordo Totalmente

Discordo
Meu ambiente de trabalho contribui para o
Totalmente
meuDiscordo
desempenho
nas minhas atividades.
FONTE: O autor (2013)
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As perguntas buscaram retratar a visão dos

Observa-se que, ao serem questionados

jovens quanto às práticas disponibilizadas pela

quanto ao preparo para assumir cargos de

organização ao colaborador e qual o seu efeito.

liderança, 42% não se sentem preparados.

Dessas afirmações, bem como nas anteriores,
grande parte dos respondentes concordaram com
as sentenças apresentadas.

Outro aspecto presente foi o comportamento
de cada um perante as situações encontradas no
dia a dia das organizações. Todos informaram que

Esse resultado reflete que os colaboradores

têm facilidade em aceitar a hierarquia, não tendo

se encontram em um ambiente agradável de

dificuldade no relacionamento com a equipe,

trabalho, pois sentem-se valorizados. Além disso,

sentindo-se à vontade em estar à frente das

deixaram claro que a empresa tem preocupação

atividades que a empresa propõe, sabendo lidar

com o desenvolvimento do colaborador, pois

com as diferenças relativas a valores e crenças.

recebem informação completa sobre as atividades
a serem executadas, bem como treinamento para
que possam fazer um bom trabalho.
Todas

essas

características

Ainda nesta dimensão da pesquisa, foram
dispostas algumas perguntas de múltipla escolha
com respostas prévias, buscando saber a reação

motivam

o

dos respondentes em determinadas situações.

colaborador cada vez mais a se empenhar nas

Quanto ao conhecimento de si, a opinião ficou

atividades propostas pela organização, até porque

dividida entre os que apontaram que se conhecem

ele detém autonomia para tomar algumas decisões.
Esses aspectos, atrelados à clareza da possibilidade
de crescimento, servem como impulso para alcançar
um melhor resultado dos colaboradores.

muito bem, tendo o conhecimento de suas
potencialidades e fraquezas, e os que afirmaram
que se conhecem, mas não são conscientes
de todas as fraquezas e potencialidades. Tais

Com relação ao preparo para assumir cargos

aspectos podem ser explicados pela própria idade

de liderança, as respostas se dividiram entre estar e

e, consequentemente, pela falta de experiência,

não estar preparado, como apresentado no GRÁF. 3.

limitando a quantidade de reforços para este tipo

GRÁFICO 3 — Percentual de participantes da pesquisa
que responderam quanto ao preparo
para assumir cargos de liderança

de resposta.
Novamente,

perguntou-se

sobre

estar

pronto para liderar. Os que responderam que sim
afirmaram que ainda precisam saber mais sobre

35%

42%

o assunto; poucos afirmaram estar totalmente
prontos e a maioria restante apontou não estar

Concordo

pronta, mas que está se esforçando.

Concordo Totalmente
Discordo
23%

Quando inquiridos quanto à reação diante

uma necessidade de intervenção, houve alDiscordode
Totalmente
ternância nas respostas entre criar alternativas
Concordo

inovadoras e buscar situações semelhantes no

Concordo Totalmente

passado, lançando mão dos reforçadores pertinen-

Concordo

Discordo

tes e que deram certo.

Concordo Totalmente

Discordo Totalmente

Discordo
Eu me sinto preparado para assumir cargos
Discordo Totalmente
de liderança?
FONTE: O autor (2013)
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Quanto

à

execução

do

trabalho

e

desenvolvimento profissional, os colaboradores
afirmaram que sempre buscam fazer o melhor
em suas atividades, e que se posicionam em
uma atitude de ir em busca de formação. Ainda

responderam que, além de o fazerem, sugerem
às empresas cursos pertinentes, demonstrando
uma organização com colaboradores dotados
de iniciativa.
Quando perguntados sobre quais itens a
empresa proporciona aos colaboradores, infra
es
trutura adequada, treinamento e forma
ção,
tecnologia adequada e oportunidade de relacio
namentos com os colaboradores foram as respostas
predominantes, denotando a preocupação da
organização quanto ao aperfeiçoamento dos seus
colaboradores. Dentre as apon
ta
das, todas são

O fato de a empresa
proporcionar esta formação
apenas para os que se
encontram em cargos
de liderança dificulta o
surgimento de líderes
do próprio corpo de
funcionários.

muito valorizadas pela Geração Y e proporcionam
um ambiente potencial ao desenvolvimento de
líderes, pois facilitam a sua prática.
Por fim, foi questionado se eles estavam
fazendo o seu melhor em suas atividades e o
que os ajudava ou impedia; como eles liderariam
se tivessem oportunidade, levando em conta
o diferencial; se eles se colocavam no lugar do

os dados já apresentados até o momento, que
justificam o fato de serem inexperientes devido à
pouca idade.

outro, valorizando e identificando as qualidades

Já os que responderam que não se sentem

e defeitos dos liderados, no intuito de maximizar

preparados julgam não possuir conhecimentos

resultados tanto da organização quanto para com

teóricos sobre liderança, mas que estão buscando

os cooperados e liderados.

fora da organização, justamente porque esse tipo

Os jovens disseram que se proporiam a
ser um líder que escuta o outro, que sabe dar,
mas também receber feedback, fazendo sempre
o melhor, tendo a consciência que o crescimento

de conhecimento é fornecido somente àqueles
ocupantes deste cargo. Esta observação, feita por
alguns dos pesquisados, é um dos poucos pontos
que apareceram e que precisam ser melhorados.

da empresa é seu próprio crescimento. Assim,

O fato de a empresa proporcionar esta

encarariam essa situação como um desafio e uma

formação apenas para os que se encontram em

oportunidade, e por isso fariam a diferença para

cargos de liderança dificulta o surgimento de

justificar a confiança recebida.

líderes do próprio corpo de funcionários para

“Todos podem liderar, basta querer e estar

assumir cargos em uma eventual necessidade não

preparado. É preciso estar seguro de si para

programada, uma vez que só se atentarão para ela

repassar segurança aos liderados e alcançar

na eminência da ocasião.

seus objetivos”, afirmou um dos pesquisados.
Entretanto,

mesmo

estes

que

disseram

Dentre os fatores ambientais que podem

sim

servir de estímulos para o desenvolvimento de

apresentaram uma condicionante para que se

liderança encontrou-se: oportunidade de criação,

propusessem a liderar.

inovação,

investimento

em

desenvolvimento,

Alguns apontaram que o fariam se tivessem

encorajamento para ideias, feedback, oportunidade

mais treinamento, conhecimento do assunto e

de expor problemas pessoais e profissionais e

desenvolvimento na parte humana, corroborando

oportunidade de relacionamento.
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Dentre as diferentes características apresentadas dos colaboradores do estudo de caso, o QUADRO
2 apresenta uma síntese dos resultados da pesquisa em comparação com as discussões teóricas abordadas
na pesquisa.
QUADRO 2 — Características teóricas da Geração Y e do Estudo de Caso
Autores/Pesquisa

Características Teóricas

Características do Estudo de Caso

• Conectados
Silva et al. (2011).

• Individualistas
• Defendem suas opiniões

• Vontade em aprender coisas
novas e desenvolver novas
habilidades.

• Busca pela perfeição

• O ambiente de trabalho
influencia suas ações.

• Busca por realização pessoal
Boni et al. (2011)
• Visão limitada da realidade

• Sentimento de valorização
organizacional.

• Inconstância nas ações

• Aceitação da hierarquia
organizacional.
• Harmonia entre profissional/pessoal

• Autoconfiança.

• Busca por aprendizagem
Wada e Carneiro
(2010)

• Encorajamento para ideias.
• Inovativos
• Trabalham melhor em equipes
• Buscam estabilidade e benefícios trabalhistas

FONTE: Elaborado pelos autores com base em Wada e Carneiro (2010), Silva et al. (2011) e Boni et al. (2011)

Neste contexto, a empresa ainda conta

uma resposta. Cabe à empresa encontrar uma

com um contexto que facilita a resposta positiva

maneira adequada de suprir esta necessidade,

quanto à liderança ao ter em seu ambiente

para que possa obter mais resultados positivos

organizacional colaboradores com conhecimento

de seus colaboradores.

da organização e de todo o processo, com
facilidade de aceitar a hierarquia.
Como fator que pode impedir o desenvolvimento de liderança na organização estudada
evidenciou-se a falta de preparo, apontada pelos
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Não

foi

encontrado

nenhum

elemento

de punição que pudesse levar a algum tipo de
extinção de comportamento na organização. De
modo geral, a empresa possui inúmeros estímulos

próprios pesquisados, que pode ser ocasionada

que corroboram o desenvolvimento de lideranças

pela falta de experiência dos colaboradores com

na organização. Entretanto, estes, para alguns,

este perfil, bem como pela ausência de reforça-

não estão sendo suficientes para que ocorram

dores para que eles se sintam preparados em dar

respostas efetivas.

Considerações Finais
Frente a todo o contexto, observou-se que
o comportamento do indivíduo é influenciado
pelos fatores ambientais, mesmo estes não sendo

reforçadores podem ser exemplos dados pelos
pais na infância, situações de dificuldade que o
fizeram agir de maneira proativa em sua vida, o
fato de ter alcançado bons resultados em situações semelhantes anteriormente etc.

ser humano está em constante desenvolvimento a

Sendo os reforçadores positivos, aumenta-se
a frequência da possibilidade com que a pessoa
responda com a liderança. Sendo os reforçadores
negativos, pode-se desencadear a diminuição da
frequência ou até mesmo a extinção da resposta,
eliminando qualquer possibilidade, para esse tipo

partir das experiências às quais é exposto.

de resposta, por parte do colaborador.

os determinantes para a ocorrência das respostas,
podendo ser dividido em três níveis de ocorrência:
a ontogenia, a filogenia e a cultura. O fato de a
primeira ser individual e contínua reforça que o

O

conhecimento

do

comportamento

humano trouxe à discussão a possibilidade de
desenvolvimento da liderança, que reforça a
importância do desenvolvimento do ser humano
para a construção de um líder autêntico, e por
ser uma questão de desenvolvimento humano, é
influenciado pelos fatores ambientais, podendo estes
potencializar ou mesmo inibir o desenvolvimento.
A partir da análise apresentada, percebeu-se
a relevância deste estudo para que os gestores e a
própria organização observem quais são os fatores
presentes em seu ambiente organizacional, de
modo que possam corrigi-lo, se necessário, e para
que possam ter uma visão mais ampla.
É importante observar que esses estímulos
e reforços são de caráter individual, pois o que

A observação dos reforçadores remete,
ainda mais, à importância da organização
conhecer esta geração e suas particularidades,
uma vez que as suas experiências são limitadas
ao fato de que não tiveram a oportunidade de
vivenciar situações das mais diversas e, assim,
não há consequências que serviriam de reforços
para a tomada de decisão.
Por este motivo, a questão da preocupação
com o desenvolvimento da liderança deve ocorrer
muito antes de a pessoa chegar ao cargo, de modo
que o ambiente a estimule previamente - mesmo
a preparando para tal por meio das experiências
vivenciadas, tendo o máximo de consequências
reforçadoras – e a permita responder com
liderança em um momento oportuno.

para um pode ser estímulo e reforçador, pode não
ser necessariamente para o outro. A evidência
disso é claramente observada nas respostas
dadas pelos colaboradores, pois, de modo geral,
todos são dispostos em um ambiente muito
semelhante, em que a satisfação e valorização
são notadamente observadas. Entretanto, uns
se sentem preparados e outros não quando o
assunto é liderar, o que representa que talvez
alguns tenham tido reforçadores diferenciados
que permitiram tal resposta.
O ato de responder com a liderança propri-

•

Recebido em: 13/03/2014

•
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amente dita pode ser reforçado por consequências das mais diversas já vividas pelo indivíduo,
não existindo necessariamente um padrão. Esses
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