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Resumo 

 

Diante de um novo cenário em que a Geração Y não é mais leal às organizações e estes jovens 

querem mais do que apenas uma carreira estável, é importante considerar como as organizações 

investem e procuram se adaptar a diferentes métodos de liderança no gerenciamento de projetos. 

Por isso, este trabalho é um estudo que tem por objetivo apresentar as principais teorias de 

liderança clássica e contemporânea, características dos Jovens da Geração Y que atuam em 

organizações privadas e como impactam a liderança em projetos. Para tanto, este estudo foi 

embasado por referenciais teóricos, pesquisas aplicadas em nível global e por uma entrevista 

estruturada. Ao fim das análises das informações obtidas, indicou-se que o modelo de liderança 

aplicado nas organizações, remetendo também aos projetos, não está compatível com a nova 

Geração presente no mercado de trabalho. 

 Palavras Chave: Projetos; Liderança; Geração Y; Impacto



 

 

 

Abstract 

In the face of a new scenario in which the Millennials are not loyal to organizations anymore 

and these young people want more than just a stable career, it is important to consider how the 

organizations invest and seek to adapt to different methods of leadership on project 

management. Therefore, the present paper is a study that aims to present the main theories of 

classical and contemporary leadership, characteristics of the Millennials that work in private 

organizations and how they affects the leadership in projects. For this purpose, this study have 

been based by theoretical frameworks, researches applied globally and with a structured 

interview. After the analysis of the information obtained, the leadership model applied in 

organizations has been stated, referring also to projects, it has been shown not compatible with 

the new generation in the labor market. 
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1. INTRODUÇÃO  

De acordo com a pesquisa “The Deloitte Millennial Survey 2016”, realizada pela empresa 

Deloitte, dois terços dos jovens nascidos na Geração Y e Z expressaram um desejo de deixar os 

trabalhos nas organizações atuais até o ano de 2020. Por isso, é relevante para as organizações 

se adaptarem para nutrir a lealdade dos chamados “Millennials” ou haverá o risco de perder 

uma grande porcentagem de suas forças de trabalho. A pesquisa mostra também que as novas 

gerações presentes no mercado de trabalho se sentem subestimadas e acreditam que não estão 

sendo desenvolvidas por seus líderes. 

Nesse sentido, o presente estudo analisou a Geração Y e o impacto na liderança de projetos no 

atual mercado de trabalho, uma vez que, precedida por uma geração baseada em experiência, 

como a Geração X, a Geração Y agiu de forma diferente do que as organizações previam e, 

com isso, gerou conflitos e desgastes nas organizações e entre seus pares.  

Em uma análise linear, a chamada geração Baby Boomer focava em uma vida caracterizada 

pela estabilidade, consequentemente, transmitiu esses valores à geração seguinte para que 

tivesse uma carreira segura e estável. Desta forma, a Geração X trabalhou sobre as expectativas 

dadas de seus pais, tendo como foco a segurança e estabilidade.  

Na década de 70, conhecida como “década do Milagre Brasileiro”, houve um aumento na 

construção civil, a produção industrial se ampliou e as exportações foram as maiores até aquele 

momento (BNDES). Muitos jovens da Geração X conseguiram se destacar superando as 

expectativas da geração anterior, o que os transformou em pessoas mais felizes e confiantes. 

Entretanto, visando um futuro promissor com muitas oportunidades, a Geração X educou seus 

filhos com a esperança de superação de expectativas e de possibilidades infinitas, em outras 

palavras, a Geração Y poderia assumir o papel que quisesse do tamanho que desejasse 

(OLIVEIRA, 2010). Foi dito a eles que eram especiais (TWENGE, 2014). 

Diante dessa perspectiva, estima-se que em 2025 a força de trabalho no mundo será composta 

de 75% de jovens da Geração Y e, pela primeira vez na história, três gerações com grandes 

diferenças de comportamentos se encontrarão em um mesmo ambiente.  

Imediatismo, multitarefas, oportunismo, autoconfiança, inquietude e falta de concentração são 

alguns comportamentos mal vistos pelas gerações antecessoras a respeito destes jovens que 

ingressam, hoje, no mercado de trabalho. Identificar, então, se as organizações estão preparadas 
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para liderar a Geração Y de forma a obter o melhor desempenho destes jovens se torna um dos 

tópicos prioritários na gestão de projetos. 

De acordo com o Fórum Mundial Econômico (WEF), as organizações precisam estar 

preparadas para a Quarta Revolução Industrial, que inclui o avanço da tecnologia da inteligência 

artificial, autoaprendizagem de máquinas, aperfeiçoamento da área da robótica, nanotecnologia, 

impressoras 3-D, genéticas e biotecnologia. Todos os avanços necessitarão de profissionais 

preparados para empregos que ainda não existem, e conforme Oliveira (2010), a Geração Y está 

preparada para aprender e assumir estas posições, porém, talvez faltará paciência para esperar.  

Os líderes devem estimular a mudança e, para isso, precisam respeitar as pessoas e aprender 

que a mudança envolve todas as suas atividades. Os líderes devem, ainda, romper com os 

hábitos, mudando a forma como a empresa é organizada e como projetos são gerenciados. Eles 

são responsáveis também por desenvolver sistemas que gerem capacidade e competência 

distintiva para sua organização, e devem encaminhar as pessoas nesse sentido. Assim, em 

entrevista com a Vice-Presidente de auditoria Interna Global de uma companhia multinacional, 

Janelle Lindqvist, ela afirmou que, para ser um líder que ultrapasse barreiras de gerações, 

culturas e posições geográficas, é preciso ter paciência, saber ouvir e ter uma comunicação 

clara. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

2.1. Liderança 

 Para cada época há uma liderança que se destaca, não existindo apenas uma única forma 

de liderar, uma vez que é preciso entender cada época e cada ambiente organizacional. Porém, 

de todas as formas, a liderança é a qualidade que uma pessoa tem para influenciar as decisões 

e ações de outras, a fim de atingir objetivos considerados como bem comum sem uma imposição 

por hierarquia (HUNTER, 2004). 

A liderança não pode ser confundida com gerência. O ato de planejar, preparar 

orçamentos, manter da ordem, desenvolver estratégias são ações de gerenciamento, já a 

liderança é parte de uma habilidade que define quem a pessoa é. (HUNTER, 2006) 

 Bass (2008) afirma que os padrões comportamentais esperados do líder se diferem de 

cada tempo e de uma cultura para a outra. O autor, embasado por relatórios de antropólogos, 

confirma que a liderança ocorre entre todas as pessoas, independentemente da cultura em que 

estão inseridas e se há uma linha hierárquica definida ou não. 

 Para Chiavenato (2006), a liderança ocorre por meio de relacionamentos criados de 

forma adequadas para suprir as necessidades e interesses pessoais. Com isso, o líder é percebido 

pelo grupo como detentor ou controlador de situações para a satisfação de suas necessidades. 

Desta forma, o autor afirma que o líder passa a ser um estrategista que sabe direcionar as pessoas 

para atingir o objetivo. 

Liderança como um processo em função do líder, dos seguidores e das 
variáveis da situação. Liderança é o processo de exercer influência sobre 
pessoas ou grupos nos esforços para realização de objetivos em uma 
determinada situação.  

Chiavenato (2006) 

 Para Burns (1978), os líderes podem moldar, alterar e elevar as razões, valores e 

objetivos de seus seguidores quando conseguem uni-los em prol da busca de objetivos mais 

elevados, quando representatividade e interesse sejam coletivos ou centralizados, de líderes e 

liderados, independentemente dos interesses distintos pessoais que possam ter. 

As teorias sobre liderança são umas das seções mais antigas de investigação científica e 

têm restringido a pesquisa à análise de personalidade, estudos comportamentais e influência 
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exercida do líder sobre os liderados (YUKL, 2002 apud BENEVIDES, 2010). Um dos 

princípios mais antigo escrito da liderança pode ser encontrado no Egito em Instruções de 

Ptahhotep, no ano 2.300 A.C (BASS, 2008).  

Nos estudos modernos sobre liderança, Stogdill em 1948 descobriu que a situação e a 

natureza dos seguidores, os objetivos e as necessidades por uma liderança, impactavam a forma 

de liderar. Depois de Stogdill, houve uma quebra de paradigma, demonstrando que a liderança 

deve variar de acordo com as características e personalidades dos seguidores e também pela 

situação no momento de liderar (BASS, 2008). 

2.1.1. Liderança em Projetos 

 Um projeto pode ser definido como “um esforço temporário empreendido para criar um 

produto, serviço ou resultado exclusivo. A natureza temporária dos projetos indica que eles têm 

um início e um término definidos” (PMI, 2013). De forma exclusiva, um projeto está associado 

a apenas um produto final, serviço ou resultado positivo, podendo estes resultados ser tangíveis 

ou intangíveis (PMI, 2013).  

O resultado dos projetos pode ser parecido, porém cada um se torna único pelas 

variáveis, incertezas e desafios que acontecem durante a execução. Por isso, faz-se necessário 

uma abordagem sobre gerenciamento de projetos, na qual consiste na aplicação de 

conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas específicas para atender as condições 

proposto pelo projeto. Cavalieri (2007) complementa que as três características principais de 

um projeto são: 

Temporário – O projeto termina quando os objetivos definidos em sua criação são atingidos; 

Exclusivo – Não há resultados iguais de projetos diferentes; 

Progressivo – Há uma relação direta entre a compreensão do projeto e o detalhamento dele. 

Conforme descrito no Guia PMBOK 5ª Edição (PMI, 2013), o gerenciamento de 

projetos utiliza 47 processos, logicamente agrupados em cinco grupos de processos, sendo eles: 

Iniciação; Planejamento; Execução; Monitoramento e controle, e encerramento. Além desses 

agrupamentos, os 47 processos também são agrupados em 10 áreas de conhecimentos, sendo 

que cada uma representa “um conjunto completo de conceitos, termos e atividades que 

compõem um campo profissional, campo de gerenciamento de projetos, ou uma área de 

especialização” (PMI, 2013).  
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As áreas de conhecimentos do projeto são: Gerenciamento da integração, 

Gerenciamento do escopo, Gerenciamento do tempo, Gerenciamento dos custos, 

Gerenciamento da qualidade, Gerenciamento dos recursos humanos, Gerenciamento das 

comunicações, Gerenciamento dos riscos, Gerenciamento das aquisições e Gerenciamento das 

partes interessadas.  

Mediante a utilização do conhecimento, técnicas, processos, habilidades e ferramentas 

do Gerenciamento de Projetos, a probabilidade de sucesso dos projetos aumenta, uma vez que 

o foco é na entrega bem-sucedida dos produtos, serviços ou resultados (PMI, 2013). 

A fim de atingir os objetivos do projeto, faz-se necessário o gerente de projeto. Esta 

pessoa é alocada pela organização executora para liderar essa equipe. O Guia PMBOK (PMI, 

2013) cita que, de forma generalista, os gerentes de projetos são responsáveis pelo atendimento 

de necessidades: de tarefas, de equipe, e individuais, tornando-se o elo entre a estratégia e a 

equipe. Afirma, ainda, que o Gerente de Projeto possui uma posição estratégica e, por isso, 

apenas a compreensão e aplicação do conhecimento, das ferramentas e técnicas reconhecidas 

como boas práticas não são suficientes, pois este, para ser eficiente, deve possuir características 

agrupadas em três classes: 

Conhecimento – Referente a metodologia de Gerenciamento de Projetos, habilidades 

específicas necessárias ao projeto; 

Desempenho – Capacidade de realização com base em seus conhecimentos; 

Pessoal – Refere-se as atitudes do gerente de projetos na execução do projeto ou 

atividade relacionada, tais como principais características de personalidade, e liderança, 

habilidade de guiar a equipe do projeto ao mesmo tempo em que atingem objetivos e equilibra 

as restrições do mesmo (PMI, 2013). 

Sendo assim, a liderança em projetos 

envolve a concentração dos esforços de um grupo de pessoas na direção de 
um objetivo comum, habilitando-as a trabalhar como uma equipe. Em 
termos gerais, liderança é a capacidade de executar por meio de outros. 
Respeito e confiança, ao invés de medo e submissão, são os elementos 
chave para uma liderança eficaz. Embora seja importante em todas as fases 
do projeto, a liderança eficaz é crítica nas fases iniciais de um projeto, 
quando a ênfase está em comunicar a visão e em motivar e inspirar os 
participantes do projeto a alcançar um alto desempenho. 

PMI (2013) 
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A liderança está relacionada durante todo o gerenciamento de projetos, uma vez que, 

juntamente com a equipe do projeto, “orienta a execução das atividades planejadas e gerencia 

as diversas interfaces técnicas e organizacionais que existem dentro do projeto” (PMI, 2013).  

Para que um projeto seja bem-sucedido, o Guia PMBOK (PMI, 2013) cita a liderança e 

a influência como exemplos de habilidades interpessoais mais requisitadas em um gerente de 

projetos. Em geral esses gerentes têm pouca ou nenhuma autoridade direta sobre os membros 

da equipe em um ambiente em uma estrutura hierárquica tradicional, comum na grande maioria 

das empresas, por isso que se faz necessário exercer habilidade de liderança e influência 

motivacional sobre a equipe. Além disso, para o Guia PMBOK 5ª Edição (PMI, 2013), o gerente 

de projetos também deve controlar e agir sobre quaisquer atividades não planejadas e definir o 

curso de ação apropriado. 

Dentre as áreas de conhecimento, a liderança é acompanhada no Gerenciamento dos 

Recursos Humanos do Projeto, no qual inclui os processos que organizam, gerenciam e guiam 

a equipe de projeto. O Guia PMBOK 5ª Edição (PMI, 2013) incentiva a liderança democrática, 

afirmando que mesmo que os membros da equipe tenham papéis e responsabilidades definidos, 

o envolvimento de todos no planejamento e nas tomadas de decisões pode ser positivo para o 

resultado do projeto, visto que estes podem possuir características, habilidades e conhecimentos 

distintos, que, em conjunto, agregam e fortalecem o compromisso com o projeto (PMI, 2013). 

Em geral, dentro dessa equipe do projeto, existe uma de gerenciamento de projetos, 

também chamados de equipe principal, executiva, ou de liderança, responsáveis pelas 

atividades de gerenciamento do projeto e liderança, como iniciação, planejamento, execução, 

monitoramento, controle e encerramento das várias fases do projeto (PMI, 2013). 

A liderança pode ser dividida na ação de influenciar a equipe, quando fatores de recursos 

humanos possam impactar o projeto, e para garantir que o comportamento ético e profissional 

seja de acordo com os padrões definidos pela companhia em que o projeto está inserido (PMI, 

2013). 

Para o Guia PMBOK 5ª Edição (PMI, 2013) o ato de gerenciar uma equipe requer 

habilidades de gerenciamento para “estimular o trabalho em equipe e integrar os esforços dos 

membros da equipe para criar equipes de alto desempenho”. O foco deve ser em comunicação, 

gerenciamento de conflitos, negociação e liderança. O Guia sugere que os gerentes de projetos 



14 

 

 

deleguem tarefas desafiadoras para os membros da equipe e também reconheçam pelo alto 

desempenho. 

Para MENEZES (2009), o projeto obterá sucesso se houver uma sintonia entre o fator 

humano e a organização. Esta sintonia pode ser explícita entre o equilíbrio existente entre os 

fatores: Autoridade; Comunicação e Atividade. Para o autor (2009), a autoridade pode ser 

definida pelo cargo que o líder ocupa na organização, pelo poder que lhe é conferido e pela 

forma como o líder delega e conduz as atividades. 

Em grandes projetos, a amplitude de controle e a complexidade geram conflitos no 

relacionamento entre o gerente de projeto com a equipe técnica. Nesses casos, é de 

responsabilidade do Gerente de Projeto ter a sensibilidade para identificar quando necessita se 

aproximar da equipe do projeto e tomar decisões para reduzir as desvantagens que possa existir 

nessas situações (MENEZES, 2009). 

2.1.2. Evolução das teorias 

A liderança faz parte do grupo de temas administrativos mais pesquisados e estudados 

nas últimas cinco décadas (CHIAVENATO, 1999). Em decorrência disso, foram definidos três 

enfoques tradicionais de estudo de liderança, sendo estes agrupamentos: Teorias de traços de 

personalidade, teorias sobre estilos de liderança, teorias situacionais de liderança 

(CHIAVENATO, 1999; BATEMAN, 2007). 

 

Figura 1- As teorias sobre liderança 

Fonte: Chiavenato, 1999 

2.1.2.1. Teorias de Traços de Personalidade 

Uma das primeiras teorias refere-se à liderança, tendo como enfoque os líderes de forma 

isolada, na tentativa de determinar as características pessoais (traços) comumente entre os 

Teorias de Traços de 
Personalidade

• Características
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grandes líderes (BATEMAN, 2007). De acordo com essa teoria, o líder é o indivíduo que possui 

traços específicos de personalidade (CHIAVENATO, 1999).  

Durante as primeiras décadas do século XX, mais de cem estudos foram realizados para 

corroborar a veracidade da teoria de traços de personalidade, porém se chegou à conclusão que 

não existe um conjunto particular de traços predefinidos para determinar se uma pessoa será 

um líder de sucesso ou não (BATEMAN, 2007).  

Para Chiavenato (1999), um dos pontos falhos desta teoria de traços de personalidade é 

que as teorias englobadas neste grupo ignoram completamente a situação em que a liderança se 

realiza. Além disso, o autor complementa que esta abordagem é simplista é considera que o 

indivíduo que possui os traços necessários é sempre líder durante todo o tempo, 

independentemente da situação, o que não é factível. Por estes motivos, essas teorias caíram em 

descrédito e houve uma diminuição de sua importância (CHIAVENATO, 1999). 

2.1.2.2. Teorias sobre Estilos de Liderança 

Trata-se das teorias que tentam identificar o comportamento do bom líder (BATEMAN, 

2007). Chiavenato (1999) considera três estilos de comportamentos que influencia as atitudes 

e o desempenho das pessoas: Autoritário (ou autocrático), Liberal e Democrático, conforme se 

verifica no quadro comparativo abaixo: 
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Figura 2 - Os três estilos de liderança 

Fonte: Chiavenato, 1999 

Hersey e Blanchard (1986), Schermerhorn et al. (1999) apud BENEVIDES (2010), 

Robbins (2002) citam os estudos científicos realizados pela Universidade de Ohio, cujo objetivo 

foi definir a liderança como o comportamento de um líder frente a atividades do grupo, tendo 

em vista o alcance de um objetivo. Como resultado da pesquisa, duas dimensões independentes 

foram definidas para os comportamentos dos líderes: a estrutura de iniciação e a estrutura de 

consideração. 

 A estrutura de iniciação refere-se à capacidade que o líder possui de estruturar os 

trabalhos sob sua responsabilidade e de seus subordinados na busca do sucesso dos objetivos. 

Autocrática

•Apenas o líder fixa as
diretrizes, sem nenhuma
participação do grupo.

•O Líder determina as
providências e as técnicas
para a execução das
tarefas, cada uma por sua
vez, à medida que se
tornam necessárias e de
modo imprevisível para o
grupo.

•O líder determina qual
tarefa cada um deve
executar e qual o seu
companheiro de trabalho.

•O líder é dominador e
"pessoal" nos elogios e nas
críticas ao trabalho de cada
membro.

Democrática

•As diretrizes são debatidas
e decididas pelo grupo,
estimulado e assistido pelo
líder.

•O próprio grupo esboça as
providências e as técnicas
para atingir o alvo,
solicitando
aconselhamento técnico ao
líder quando necessário,
passando este a sugerir
duas ou mais alternativas
para o grupo escolher. As
tarefas ganham novas
perspectivas com os
debates.

•A divisão das tarefas fica a
critério do próprio grupo e
cada membro tem
liberdade de escolher os
seus companheiros de
trabalho.

•O líder procura ser um
mebro normal do grupo,
em espírito, sem
encarregar-se muito de
tarefas. O líder é
"objetivo" e limita-se aos
"fatos" em suas críticas e
elogios.

Liberal (Laissez-faire)

•Há liberdade completa
para as decisões grupais ou
individuais, com
participação mínima do
líder.

•A participação do líder no
debate é limitada,
apresentando apenas
materiais variados ao
grupo, esclarecendo que
poderia fornecer
informações desde que
fossem solicitadas.

•Tanto a divisão das tarefas
como a escolha dos
companheiros ficam
totalmente a cargo do
grupo. Absoluta falta de
participação do líder.

•O líder não faz nenhuma
tentativa de avaliar ou de
regular o curso dos
acontecimentos. O líder
somente faz comentários
irregulares sobre as
atividades dos membros
quando perguntado.
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O líder com alto grau de estrutura de iniciação tem seu foco em colocar padrões de desempenho, 

delegar tarefas e destacar a importância dos prazos. Já a estrutura da consideração caracteriza-

se por relações interpessoais suportados pela confiança mútua, respeito às ideias dos 

funcionários e cuidado com os sentimentos dos subordinados (ROBBINS, 2005). 

 Robbins (2005) cita também a pesquisa realizada pela Universidade de Michigan, que 

de forma contemporânea à pesquisa realizada pela Universidade de Ohio, chegaram a resultados 

parecidos. Porém, chamaram as duas dimensões de Orientação para o Funcionário e Orientação 

para a Produção. O autor relata que as conclusões de ambas as pesquisas foram favoráveis ao 

comportamento dos líderes orientados para os funcionários, visto que com esse tipo de 

liderança, notaram uma maior produtividade do grupo liderado e uma satisfação maior no 

trabalho em comparação ao grupo com líder orientado para a produção. 

2.1.2.3. Teorias da Liderança Situacional 

 

Figura 3 - Continuum de Tannenbaum e Schmidt 

Fonte: Tannenbaum, R. & Schmidt, W.H. (1958) 

Tannenbaum e Schmidt (1958) relacionam no quadro acima as orientações da liderança 

(centrado no funcionário e centrado em resultado) com os estilos comportamentais (autocrático 

democrático e liberal). Após o comparativo realizado por Tannenbaum e Schmidt, surgiu o 

problema do momento correto para aplicar cada comportamento de liderança, com quem e 

dentro de quais circunstâncias e atividades a serem executadas (CHIAVENATO, 1999). 

Chiavenato (1999) afirma que não há apenas um tipo e exclusivo de líder ou de método 

de liderança, mas o líder é a pessoa que entende como conjugar e ajustar todas essas 

características para uma abordagem situacional. Desta forma, a liderança situacional surge no 

momento em que as variáveis do tempo, das personalidades pessoais dos membros da equipe e 
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também das situações envolvidas impactam no momento da tomada de decisão e definição da 

melhor estratégia para atingir com sucesso o objetivo ou interesse pessoal do líder. 

Robbins (2005) afirma que o foco da liderança situacional é sobre os liderados. Contudo, 

para Hersey e Blanchard (1986), o estilo de liderança refere-se ao padrão comportamental que 

ela manifesta quando procura influenciar as atividades de outras pessoas. Os autores batizaram 

essa teoria de “Liderança Situacional”, a qual se baseia em uma inter-relação entre o 

direcionamento oferecido pelo líder, a quantidade de apoio emocional e o nível de maturidade 

dos subordinados em relação à tarefa. (HERSEY; BLANCHARD, 1986 apud BENEVIDES, 

2010). Por isso, os autores da teoria afirmam que não há uma única maneira de liderar, sendo 

necessário considerar a maturidade ou a “prontidão” dos liderados (HERSEY, BLANCHARD; 

SCHERMERHORN et al. 1999). Assim, o comportamento mais eficaz está relacionado à 

capacidade e motivação dos liderados (ROBBINS, 2002). 

 Schermerhorn (et al. 1999) afirma que, para os autores Hersey e Blanchard, “maturidade 

é a capacidade e disposição de realizar uma determinada tarefa”, ou seja, o líder deve ajustar 

sua forma de liderança, nos comportamentos das tarefas e nos comportamentos do 

relacionamento de acordo com a maturidade. Em decorrência desse conceito, identificaram-se 

quatro estilos de liderança: Delegação, Participação, Persuasão e Direção. 

 

 

Figura 4 - Liderança Situacional 

Fonte: Hersey; Blanchard, 1986, p.189 
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Robbins (2005) interpreta o quadro acima fazendo uma analogia entre o relacionamento 

líder-liderado com o relacionamento pai e filho, em que 

se os liderados forem incapazes ou se estiverem desmotivados para 
executar uma tarefa, o líder precisará fornecer orientações claras e 
específicas. Se os liderados forem incapazes, mas se estiverem motivados, 
o líder precisará oferecer muita orientação para a tarefa para compensar a 
falta de habilidade dos liderados, além de muita orientação de 
relacionamentos para “conquistá-los”. Já se os liderados forem capazes, 
mas se estiverem desmotivados, o líder precisará usar um estilo apoiador e 
participativo; e, finalmente, se os liderados forem capazes e se estiverem 
motivados, o líder não precisará fazer muita coisa. 

ROBBINS (2005) 

Com isso, não se pode considerar apenas uma maneira de liderança como correta, 

devendo ser adaptada considerando o meio, sentimentos e conhecimentos para execução de 

uma tarefa específica. 

Robbins (2005) menciona também que além da teoria de liderança situacional, há outras 

posteriores como a Teoria da Troca entre Líderes e Liderados (LMX), que reconhece a 

existência de favoritismo dentro de equipes devido a maior afinidade do líder em relação a 

algum subordinado específico.  

Outra teoria citada pelo autor é a Teoria da Meta e do Caminho desenvolvida por Robert 

House e Martins Evans em 1971, no qual afirma que o líder é o responsável por fornecer as 

orientações e ferramentas necessárias para que o liderado atinja as metas e objetivos. Nesta 

teoria de caminho-meta, o líder é responsável por manter a equipe motivada e satisfeita 

(HOUSE, 1996 apud KING, 2001). 

2.1.3. Visões Contemporâneas da Liderança 

As novas teorias são uma tentativa de explicar como certos líderes conseguem atingir 

níveis superiores de motivação, admiração, comprometimento, respeito, confiança, dedicação, 

lealdade e de execução de seus liderados (HOUSE, DELBECQ, TARIS, 1998 apud KING 

2001). Entre as diversas teorias contemporâneas, há mais similaridades do que diferenças, 

entretanto, as teorias de liderança carismática e transformacional são as mais aceitas na 

literatura, e.g., Hunt & Conger, 1999 (KING, 2001). 
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2.1.3.1. Teoria da Liderança Carismática 

Para Robbins (2005), a teoria da liderança carismática afirma que os subordinados a um 

líder, atribuem a ele capacidades heroicas ou extraordinárias de liderança quando presenciam 

determinados comportamentos. As cinco principais características que diferenciam os 

carismáticos dos não carismáticos são: presença de uma visão, um maior apetite ao risco para 

alcance desta visão, sensibilidade quanto às limitações do ambiente e de seus liderados e com 

habilidades fora do comum da maioria dos líderes. Os líderes carismáticos, para Bateman 

(2007), “são controladores, extremamente autoconfiantes e têm plena convicção da retidão 

moral de suas crenças”, ou seja, há um esforço pelos líderes para criar uma imagem de 

indivíduos competentes e de sucesso e, por este motivo, inspiram confianças nos liderados e 

possuem altas expectativas. 

Os quatro estágios da liderança carismática que os estudos mostram são: articulação de 

uma visão atraente; preparação de um ambiente propício para alcançar a visão; utilização da 

habilidade interpessoal para motivar os liderados; comunicação e demonstração por meio de 

exemplo às mudanças realizadas (ROBBINS, 2005). 

De forma comprovada, a liderança carismática melhora o desempenho financeiro 

corporativo, principalmente quando aplicado em ambientes de incerteza (BATEMAN, 2007). 

Robbins (2005) complementa que há o benefício de que as pessoas que trabalham para líderes 

carismáticos, os subordinados se sentem mais motivadas e se comprometem mais com as 

atividades e, com isso, há uma maior satisfação em relação ao trabalho. Porém, o autor também 

afirma que a liderança carismática nem sempre é necessária para atingir altos níveis de 

desempenho dos subordinados. 

2.1.3.2. Teoria da Liderança Transformacional  

Para Robbins (2005), a diferença entre líderes carismáticos e transformacionais está na 

forma de liderança. O líder que segue a liderança carismática deseja que seus seguidores adotem 

uma visão carismática do mundo e que não vai além desta visão, já o líder transformacional, 

incentiva seus seguidores a questionar não apenas as visões estabelecidas, mas até aquelas 

apresentadas pelo próprio líder. 

A teoria de liderança transformacional foi formulada por Bass e seus associados e este 

tipo de liderança é focado nos efeitos que o líder causa em seus seguidores e nos 

comportamentos do líder para atingir os efeitos esperados (BASS; AVOLIO’S, 1994 apud 
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KING, 2001). Desta forma, o carisma contribui para a liderança transformacional (BATEMAN, 

2007). 

As três teorias de liderança apresentadas anteriormente (traços, estilos e situacional) são 

consideradas como uma abordagem transacional, ou seja, a liderança direciona os seguidores 

no alcance das metas estabelecidas por meio de esclarecimentos das responsabilidades e dos 

requisitos das tarefas (ROBBINS, 2005). Bateman (2007), complementa que o líder 

transacional enxerga sua gestão apenas como uma série de transações em que ele possui 

influência por poder legítimo, por recompensas e por coerção para comandar e recompensar. 

Trata-se de uma abordagem mais imparcial, que não foca em entusiasmar, transformar, 

fortalecer e tampouco inspira as pessoas em focarem nos interesses e objetivos do grupo ou da 

organização. O autor complementa ainda que, com foco em resultado, esta abordagem é mais 

efetiva com pessoas individualistas. 

Na liderança transformacional, para Bateman (2007), o líder consegue motivar as 

pessoas a transcenderem seus interesses pessoais em prol de objetivos mais amplos que tenha 

impacto na comunidade em que estão inseridas. Ele produz nas pessoas entusiasmo e revitaliza 

a organização. Ao utilizar esta abordagem, o líder dá atenção de forma individualizada aos 

seguidores, delegando as atividades mais desafiadoras às pessoas merecedoras, dá liberdade aos 

seus seguidores para falar diretamente com ele e oferece orientação individual para o 

crescimento profissional e pessoal de seus seguidores. E, ainda, o líder transformacional é 

intelectualmente estimulante, com a habilidade de reconhecer o problema, identificar e colocar 

em prática soluções com o compromisso de todos os seguidores (BATEMAN, 2007).  

A liderança transformacional possui no mínimo quatro habilidades ou estratégias que 

são importantes para um líder com esta abordagem, segundo Bateman (2007). Essas habilidades 

são: 

a) Ter uma visão – É importante ter uma visão que seja atraente para as pessoas 

b) Divulgar a visão – Utilizando meios de comunicação eficaz, comunica a visão 

c) Gerar confiança – Para gerar confiança, é necessário que o líder seja coerente, confiável 

e persistente 

d) Possuir autoconceito positivo – Necessário que o líder reconheça suas qualidades 

pessoais e suas fraquezas, porém agindo de forma a compensar os pontos fracos por 

meio de planos para desenvolvimento pessoal e aprendizagem sobre os fracassos. 
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Assim como a liderança carismática, o líder transformacional causa impactos positivos 

na satisfação e no desempenho do seguidor, além disso, essa abordagem permite prever a 

motivação do funcionário, por consequência, possibilita prever a criatividade (BATEMAN, 

2007). 

Há também o termo de liderança de nível 5, que se trata da combinação dos estilos 

transacional e transformacional. O líder possui uma profunda vontade profissional e humildade 

pessoal. O líder de nível 5 lidera com o apoio de seguidores motivados e disciplinados para 

atingir o objetivo comum ao grupo (BATEMAN, 2007). 

Dentre as teorias contemporâneas, há mais três teorias que estão listadas a seguir.  

2.1.3.3. Teoria da liderança visionária 

 A liderança visionária é objeto de estudo desde 1990, tendo como a primeira publicação 

específica a de Nanus em 1992, seguida após por outros autores. Há uma convergência de 

conceito entre os autores, os quais reforçam que o líder visionário contribui de forma relevante 

para o sucesso e a continuidade da organização e do ambiente em que está inserido. A liderança 

visionária supera o conceito da liderança carismática (BEHMER, 2005). 

Para Nanus (1992), a teoria da liderança visionária é como:  

a capacidade de criar e articular uma visão realista, crível e atraente do 
futuro para uma organização ou unidade organizacional que cresce e 
melhora a partir do presente. Essa visão, se selecionada e implementada 
apropriadamente, é tão enérgica que na verdade dá partida para o futuro 
clamando por habilidades, talentos e recursos para fazê-lo acontecer. 

NUNES (1992) apud BEHMER (2005). 

 Estudos demonstraram que a visão quando comunicada de forma correta, ela aumenta a 

produtividade, ou seja, os seguidores trabalham com mais energia e comprometimento quando 

entendem o significado completo da sua contribuição individual (JONES, 1995 apud 

BEHMER, 2005). 

 BEHMER (2005) menciona que Nanus (1992) apresenta sugestões para o estímulo de 

líderes visionários: 

Descentralizar a organização, atribuir muita responsabilidade às pessoas de 
menor nível, estimular no indivíduo a criação de visões e estratégias e 
recompensá-lo por isso. Reconhecer as pequenas conquistas. Contratar 
pessoas com potencial de liderança e proporcionar oportunidade de 
trabalho em diferentes atividades, gerando muitas experiências. Estimular 
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a habilidade de aprender. Designar um mentor para os futuros líderes, e 
acompanhar os desenvolvimentos dos mesmos para orientar e reconhecer 
sua evolução. 

NUNES (1992) apud BEHMER (2005) 

2.1.3.4. Teoria da liderança servidora 

A teoria da liderança servidora foi desenvolvida por Robert Greenleaf na década de 70. 

O autor afirma que os grandes líderes atuavam como servidores, tendo como prioridade as 

necessidades dos membros da organização e da comunidade do que seus interesses próprios. O 

autor caracteriza o líder servidor como o indivíduo com o sentimento natural de querer servir, 

servir em primeiro lugar (GREENLEAF, 1970). 

 Spears (2010 apud BARROS, 2014) define dez características de um líder servidor e em 

resumo, trata-se de comportamentos morais fundamentais para estar na posição de líder, 

abrangendo mais do que apenas traços de personalidades ou competências. São elas: 

a) Capacidade de ouvir – Necessário ouvir os liderados para obter o apoio de todos; 

b) Empatia – Ter um relacionamento saudável com seus liderados, considerando-os não 

apenas seus subordinados, mas também como pessoas 

c) Cuidado – Capacidade de zelar pelos seus liderados 

d) Conscientização – Pensar de forma ética e estimular atitudes corretas, tendo uma visão 

integrada e holística da situação 

e) Poder de persuasão – Convencimento sem o uso do poder 

f) Julgamento – O líder se preocupa não somente com as metas em curto prazo, mas 

também em longo prazo. Desta forma, avalia suas decisões para não ter efeito negativo 

no futuro; 

g) Foresight – Capacidade de conseguir antever um resultado provável da circunstância 

em questão 

h) Apoio – Ajudar e servir seus subordinados 

i) Compromisso – Preocupar-se com o crescimento profissional e pessoal de seus 

subordinados 

j) Preocupação com a Comunidade – Este tipo de líder se preocupa em construir uma 

comunidade forte dentro da sua própria organização 
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2.1.3.5. Teoria da Liderança distribuída 

Um modelo distribuído de liderança tem como objetivo nas interações mais do que 

relacionado às ações. Um líder neste modelo tem como maior preocupação a prática de 

liderança e a forma como ele influencia os seus liderados e a progresso organizacional 

(SPILLANE, 2006 apud BARROS, 2014). A liderança distribuída considera que exista mais de 

um líder e, assim, as tarefas relacionadas a liderança são compartilhadas entre os membros da 

equipe (HARRIS, 2007 apud BARROS, 2014). Hargreaves (2007 apud BARROS, 2014) 

reconhece que há maior valorização do trabalho em equipe que, de uma forma peculiar, 

influenciam na prática da liderança na organização.  

Há efetividade em aplicar a teoria da liderança distribuída em organizações que 

permitam um processo de tomada de decisão mais plana e lateral. Assim, uma visão distribuída 

de liderança faz com que haja uma integração das tarefas de diversos grupos que trabalham no 

sentido de guiar e executar no processo de mudança. Portanto, a liderança distribuída é mais 

visível quando a atividade é realizada através da interação de vários líderes. (SPILLANE et al., 

2001 apud BARROS, 2014). 

2.2. Gerações 

 A formação de uma geração considera duas suposições básicas: as passagens de eventos 

que tenham grandes efeitos e a segunda suposição estão relacionadas às experiências que um 

grupo de indivíduos, com idades próximas, durante o processo de socialização (CORDEIRO E 

ALBUQUERQUE, 2013). De forma geral, a sociedade moderna considera uma marca de nova 

geração a cada 20 anos, por este motivo, os jovens de 20 anos se deparam com diferente tomada 

de decisões quanto a estudos, carreiras e geralmente posições políticas do que da geração 

anterior. Em razão disso, para esses jovens o meio e a situação econômica do país em que vivem 

os influenciam a tomar suas decisões (OLIVEIRA, 2010).  

 Geralmente, a personalidade se desenvolve e se consolida aos seis anos de idade 

(HUNTER, 2006), por este motivo, a educação e o tratamento que os pais provêm ao filho 

influencia diretamente nas decisões que serão tomadas na sequência da vida. HUNTER (2006) 

afirma que o meio pode influenciar, porém não é determinante. Com isso, pessoas que tenham 

vivido em um mesmo meio podem ter personalidades diferentes, porque a definição de 

personalidades e definição de característica de uma geração não é exata, e sim uma 

convergência entre pontos comuns das pessoas marcadas por acontecimentos grandiosos como 
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guerras, tecnologias, acessibilidade a novos conhecimentos e alteração de paradigmas da 

sociedade. Weller (2010), a partir dos pressupostos da obra de Mannheim, considera que é 

preciso questionar os critérios considerados para apresentar uma unidade geracional, uma vez 

que essas unidades não consistem em uma  

“adesão voltada para a criação de grupos concretos, preocupados em 
constituir uma coesão social, ainda que, ocasionalmente, algumas unidades 
geracionais possam vir a constituir grupos concretos, tais como os 
movimentos juvenis”.  

Weller (2010) 

 Segundo Weller (2010), Mannheim reforçou a ideia de que tal conexão seria como um 

simples limite temporal, sendo possível os indivíduos pertencer a ela, porém não apreciar um 

sentimento de pertencimento ao grupo que está inserido. 

 Cortella (2010) considera que houve maior rapidez na passagem do tempo e os intervalos 

entre as unidades geracionais diminuíram nas últimas décadas. O autor afirma que houve uma 

alteração significativa no modo de produzir e vender, em especialmente, devido aos avanços 

tecnológicos que definiram marcas temporais, impactando no comportamento das sociedades 

e, por consequência, nas relações no ambiente de trabalho. 

 Além dos avanços tecnológicos, houve também alteração no processo de comunicação, 

estilos de lideranças, objetivos de vida e de carreira. Estas variações são percebidas entre as 

gerações que se relacionam no ambiente de trabalho. Para Kullock (2010), o conflito não 

construtivo acontece quando as três gerações, Baby Boomers, X e Y, “coexistem” no mesmo 

momento no ambiente de trabalho, pois se torna difícil o entendimento entre as partes, por 

possuírem diferentes modelos mentais. Determinar, pois, que as três gerações se comportem da 

mesma maneira se torna ilógico.  

2.2.1. Baby Boomers (Boomers) 

 Segundo Owram (1999) após a Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945) houve um 

aumento da taxa de natalidade nos países vitoriosos, conhecido como “baby boom”, dando 

origem ao nome desta geração pós-guerra. Oliveira (2010) afirma que o pensamento da 

sociedade daquela época, conhecida como “Anos Dourados”, baseava-se no sentimento de 

privilégio em nascer no período pós-guerra, uma vez que a sociedade estava se reerguendo e os 

recursos não eram tão escassos quanto na época de seus pais. Segundo o autor, a educação dada 
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aos jovens da geração Boomers foi moldada em um conceito de disciplina rígida, respeitando 

os valores familiares. 

 O excesso de regras, rigidez e disciplina, com influência do cinema e da música, 

surgiram os jovens rebeldes e contestadores, período este conhecido como “Anos Rebeldes”, 

cujo apelo social foi: “Não confie em ninguém com mais de 30 anos” (OLIVEIRA, 2010). 

Marcados por estes fatos, as características principais dos Boomers são a valorização da 

segurança no trabalho; vínculo de lealdade com as organizações; maior comprometimento com 

relação às atividades; ambição por poder e status ao longo da carreira; recompensas por seu 

esforço. Por consequência, maior dificuldade para equilibrar a vida pessoal e profissional 

(SMOLA e SUTTON, 2002; CENNAMO e GARDNER, 2008; WONG, GARDINER, LANG 

et al., 2008 apud CAVAZOTTE; LEMOS; VIANA, 2012). 

2.2.2. Geração X (Xrs) 

 Segundo Oliveira (2010) a Geração X foi marcada por escândalos políticos, Guerra do 

Vietnã e assassinatos de líderes políticos importantes, como os irmãos John e Bob Kennedy, 

Martin Luther King e Malcolm X – cujo nome originou o termo Geração X. O autor cita que 

no Brasil, a juventude dos Xrs foi marcada pelas repressões da ditadura militar, movimentos 

hippies e rebeliões estudantis.  

 Impactados pelos fatos da época, os Xrs cresceram como um grupo  

mais interessado em ganhos de oportunidade, que seria mais cínico e 
individualista, menos leal às organizações, mais afeito à mudança e mais 
inclinado a deixar uma empresa em troca de desafios e melhores 
recompensas, menos suscetível à autoridade formal, embora mais 
dependente de feedback, e mais preocupado com seus objetivos pessoais e 
com o equilíbrio entre a vida pessoal e a profissional.  

(SMOLA e SUTTON, 2002; 
CENNAMO e GARDNER, 2008; 
WONG, GARDINER, LANG et al., 
2008 apud CAVAZOTTE; LEMOS; 
VIANA, 2012). 

2.2.3. Geração Y (Yrs) 

 O nome dado a esta geração está relacionado ao fato de que quando 

a antiga União Soviética exercia forte influencia sobre países de regime 
comunista, chegava a definir a primeira letra dos nomes que deveriam ser 
dados aos bebês nascidos em determinados períodos. Nos anos 1980 e 1990 
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a letra principal era a Y. Isso realmente não teve muita influência no mundo 
ocidental e capitalista, mas posteriormente muitos estudiosos adotaram 
essa letra para designar os jovens nascidos nesse período. Surgia assim o 
termo Geração Y.  

OLIVEIRA - (2010) 

 Para Oliveira (2010) esta é a primeira geração que recebeu um nível de cuidado, 

estímulos e informações alto possibilitando uma qualificação mais elevada. Isto se passou 

devido aos pais quererem compensar os longos períodos fora de casa trabalhando. A qualidade 

de vida para a família foi à justificativa dada para que estivessem ausentes em uma parte da 

vida destes jovens.  

 No período da década de 70, conhecido como “década do Milagre Brasileiro”, houve 

um aumento na construção civil, a produção industrial se ampliou e as exportações foram as 

maiores até aquele momento (BNDES). Muitos jovens da Geração X conseguiram se destacar 

superando as expectativas da geração anterior, ficando felizes e confiantes. Visando um futuro 

promissor com muitas oportunidades, a educação passada à Geração Y foi de esperança e de 

possibilidades infinitas, em que a Geração Y poderia assumir o papel que quisessem do tamanho 

que desejassem (OLIVEIRA, 2010). Disseram a eles que eram especiais (TWENGE, 2014). 

 Cal Newport (2015) mostra que os jovens da Geração Y iniciaram uma busca por fazer 

o que realmente gosta. O autor (NEWPORT, 2015) utilizou o sistema Google Ngram Viewer 

para quantificar as vezes em que a frase “seguir sua paixão” (follow your passion) foi citada ao 

longo do tempo por livros e artigos. O resultado demonstra que esta busca por realização pessoal 

começou a ter representatividade após a década de 80, tendo maior força após o ano de 1995 e 

crescendo com a chegada da Geração Z. 

 

Figura 5 - Análise quantitativa de “follow your passion” 
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Fonte: NEWPORT (2015) 

 Este desejo de se sentir realizado na profissão escolhida trouxe um efeito colateral, o 

excesso de expectativas e por consequência, uma geração ambiciosa e competitiva. A Geração 

Y foi criada com metas e desafios, desde os brinquedos, como vídeo games, até por meio de 

incentivos dos pais.  Se mudanças, globalização, tecnologia, competição é algo que pode ter 

assustado as antigas gerações, para a Geração Y, conviver com esta realidade é simplesmente 

normal (SANTOS, 2011). 

 De forma estereotipada, os Yrs são considerados jovens questionadores, impacientes, 

ansiosos, com pensamentos superficiais, porém com vontade de vivenciar cada situação com 

grande intensidade. Mesmo que todas as características citadas tenham sentido em relacioná-

las com a Geração Y, há comportamentos que definem melhor esta geração, como a busca 

incansável por reconhecimento, a preferência por padrões informais e flexíveis, além da 

individualidade na forma de expressão e a necessidade por ampliar a rede de relacionamentos 

(OLIVEIRA, 2010). 

 Para Lancaster (2011) os comportamentos da Geração Y não pode ser visto apenas pelo 

âmbito negativo. O status quo sempre é desafiado e esta geração possuem ferramentas 

diferentes para que as mudanças necessárias ocorram.  

De acordo com o autor, 

Quando a geração é nova, ela nos ameaça porque ainda não a conhecemos. 
Na verdade, nossa pesquisa Fator M descobriu que 20% das pessoas da X 
temiam a chegada da Geração Y. O melhor antídoto é ter a mente aberta e 
aproveitar a oportunidade de aprender as tendências que dão forma a essa 
nova geração cheia de pique. Familiarize-se com as barreiras e conflitos 
esperados. Encontre soluções. Pode ser uma jornada turbulenta, mas talvez 
seja a melhor da sua vida. Prontos ou não, aí vêm eles! 

LANCASTER (2011) 

 Oliveira (2010) complementa que a Geração Y 

Estão sendo preparados para assumir empregos que ainda não existem, 
usando tecnologias que ainda não foram inventadas, para resolver 
problemas que ainda não sabemos que são problemas. 

 

Um dos desafios esperados pela Geração X e Baby Boomers em relação à Geração Y é 

que os mais jovens estão entrando no mercado de trabalho com menos experiência. Lancaster 

(2011) cogita que este fato se deve a um encolhimento das oportunidades de trabalho para 

adolescentes e alunos de faculdade, ou também por escolhas da família, uma vez que os pais, 
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providos de uma condição financeira melhor, influenciam os filhos a assumirem outros desafios 

que chamarão a atenção no currículo, como cursos extracurriculares, intercâmbios. 

 Em contrapartida a esta falta de experiência, as disseminações da informação por meio 

dos avanços tecnológicos permitiram que a Geração Y obtenha um nível de conhecimento 

superior em um menor tempo. Para os jovens que possuem esses conhecimentos, porém, não 

possuem experiências, Oliveira (2010) os classificou como Jovens Habilidosos. Àqueles que 

focam na experiência e não especificamente em conhecimentos técnicos e treinamentos, o 

mesmo autor o considera como “Experiente”. O maior desafio para as organizações é alterar 

esse modelo de desenvolvimento. Conseguir estar entre a experiência e o conhecimento técnico. 

 

Figura 6 - Desenvolvimento da Geração Y 

Fonte: OLIVEIRA (2010) 

2.3. METODOLOGIA DE PESQUISA 

A ciência não é o único meio para obter o conhecimento. O fato de algo ter sido 

produzido pelo conhecimento popular, observação empírica ou tradições, não o define como 

incorreto. Contudo, a ausência da execução de um estudo científico pode ocorrer em uma 

ausência de explicações de alguns “comos” e “porquês” (MARCONI E LAKATOS, 2006 apud 

SANTOS, 2011). 

Diante dessa premissa, o estudo foi elaborado em três etapas: 
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A Etapa 1 constituiu-se de pesquisa exploratória da literatura existente, com a finalidade 

de desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias para a formulação de abordagens mais 

condizentes com o desenvolvimento de estudos posteriores. Para embasamento teórico do 

presente trabalho foram selecionados os seguintes assuntos: Teorias da liderança, liderança em 

projetos e teoria dos comportamentos das gerações. 

Na Etapa 2, analisou-se pesquisas de abrangência global, as quais foram utilizadas como 

objetos de estudo da presente pesquisa e incorporadas ao texto para demonstração empírica. 

São elas:  

• The Deloitte Millennial Survey 2016 – Pesquisa anual organizada e publicada pela 

Deloitte Touche Tohmatsu Limited. 

Amostragem: Foram entrevistadas cerca de 7.700 pessoas da Geração Y, que em inglês são 

conhecidos como “Millennials”, tratam-se da geração do milênio, em tradução livre. A 

pesquisa ocorreu em 29 países. O foco da pesquisa foram pessoas nascidas após 1982 que 

concluíram o ensino médio ou a graduação e que estivessem empregadas, com jornada de 

trabalho em período integral e em organizações privadas de grande porte, isto é, com mais de 

cem colaboradores. 

• Deloitte’s Global Human Capital Trends 2015 Survey – Pesquisa anual organizada e 

publicada pela Deloitte Touche Tohmatsu Limited. 

Amostragem: Participaram da pesquisa mais de 3.300 organizações de 106 países. Os 

entrevistados foram os líderes dos departamentos de Recursos Humanos. Os assuntos tratados 

consistiram em relação liderança, cultura e engajamento, departamento de recursos humanos, 

simplificação do trabalho. 

Em ambas as pesquisas as análises se limitaram aos assuntos referentes à liderança e à Geração 

Y. 

A Etapa 3 baseou-se na execução de uma entrevista com a Vice-Presidente do 

departamento de Auditoria Interna Global de uma companhia multinacional, cujo objetivo 

fundou-se em compreender as perspectivas em relação à Geração Y. As informações obtidas 

serão expostas durante a análise das pesquisas de campo1. 

                                                
1 A entrevista na íntegra se encontra no Apêndice deste trabalho. 
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Resumo Profissional: Janelle Lindqvist, nacionalidade americana, reside atualmente em 

Estocolmo, Suécia e possui mais de 20 anos de experiência em projetos de auditoria interna, 

área financeira e de gerenciamento de crédito. Atualmente é a Vice-Presidente da auditoria 

interna, lidera uma equipe composta por diferentes culturas, diferentes gerações e em 

localizações geográficas diversas como equipes no Brasil, Estados Unidos, Singapura e Suécia. 

Formada em Administração pela Georgia Southern University, com especialização pela 

University of Phoenix. Possui certificação CIA – Certified Internal Auditor desde 2005. 

A entrevista foi realizada de forma estruturada com as perguntas pré-definidas e no 

idioma inglês, no qual foi traduzido para o português pelo autor deste estudo. 

2.3.1. Análise das Pesquisas 

O gerenciamento de projetos deixa de ser considerado uma disciplina técnica, voltada a 

operacionalizar e viabilizar os projetos e passa a ter uma conotação de integração dos projetos 

ao planejamento estratégico da organização (BARCAUI, 2012). Diante disso, com foco no 

perfil do líder e da equipe do PMO (Project Management Office), as competências esperadas 

desses profissionais, de acordo com Barcaui (2012) se definem por um equilíbrio entre: 

Competências Contextuais: Está relacionada aos aspectos organizacionais do projeto, 

abordando a relação entre a gestão do projeto/programa e a administração do negócio da 

organização onde o projeto está inserido. 

Competências Técnicas: Descreve os elementos de competência fundamentais da gestão 

de projetos. 

Competências Comportamentais: Está relacionada aos modos, aptidões e condutas 

relevantes para o profissional nas diversas ocasiões que sucedem por todo o ciclo de vida do 

projeto. 

Para avaliar os perfis ideais da liderança de uma organização, faz-se necessário entender 

a cultura da organização e o mercado onde está inserido (BARCAUI, 2012). Nesse sentido, o 

autor afirma que a teoria situacional de liderança, na qual a “maturidade é definida como a 

capacidade e a disposição das pessoas de assumir a responsabilidade de dirigir seu próprio 

comportamento” é o modelo de liderança mais significativo na área de liderança.  

Barcaui (2012) defende, ainda, que a relação líder-equipe em projetos deve ser baseada 

na empatia e respeito, porém, sem ultrapassar os limites da relação profissional. Neste ponto, 
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há uma divergência com as teorias contemporâneas de liderança (carismática, transformacional, 

visionária, servidora e distribuída), as quais afirmam que o subordinado importa tanto quanto a 

tarefa definida. 

 Lancaster (2011) expõe que a Geração Y demonstra uma similaridade de relação 

interpessoal entre subordinado-líder e filho-pai. Este fato é explicado pela autora que por causa 

da Geração X, pais desta geração, ter mantido uma presença mais próxima, mais presentes e 

por terem dado preferência ao contato emocional e afetivo mais próximo durante todas as etapas 

da vida dos jovens da Geração Y, os jovens não sentem incomodados em renunciarem o direito 

de privacidade, sejam com as informações educacionais ou profissionais. Com isso, a autora 

(2011) cita também que 

As empresas também precisam estar preparadas para lidar com políticas de 
privacidade. A maioria dos profissionais de RH dirá que é inapropriado 
revelar informações sobre um funcionário adulto a quem quer que seja e 
ponto final. Assim, caso você receba um telefonema de um parente 
perguntando qualquer coisa, desde uma questão de desempenho a como 
ajudar o familiar a ser bem-sucedido, é melhor afirmar que não tem 
permissão para violar a privacidade discutindo isso. 

Lancaster (2011) 

2.3.1.1. Millennial Survey 2016 

A pesquisa The Deloitte Millennial Survey 2016 demonstra que frequentemente a 

Geração Y considera, primeiramente, mais seus valores pessoais do que os objetivos da 

organização (DELOITTE, 2016).  

Apesar de a Geração Y assumir posições de liderança, no Brasil, 07 em cada 10 

entrevistados disseram que suas lideranças não foram totalmente desenvolvidas. 

Independentemente do gênero ou da localização geográfica realizada, a pesquisa da Deloitte 

(2016) concluiu que apenas 28% dos jovens da Geração Y sentem que a organização atual está 

se utilizando de todas as habilidades que os entrevistados podem oferecer.  

Por conseguinte, de acordo com a referida pesquisa, o valor mais relevante entre os 

entrevistados da Geração Y em 2015 foi a liderança (DELOITTE, 2016). Contudo, em 2016, a 

mesma pesquisa apresentou que a Geração Y acredita que as organizações não estão fazendo o 

suficiente para garantir uma nova geração de líderes nos negócios. Este fato foi confirmado pela 

entrevistada quando foi questionada em relação a treinamentos para liderança. 
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Figura 7 - Apoio das organizações em atingir posições de liderança 

Fonte: DELOITTE, 2016 – The Deloitte Millennial Survey 2016 

A Figura 7 - Apoio das organizações em atingir posições de liderança mostra o 

resultado da pesquisa da Deloitte de 2016 para a pergunta “Pensando sobre o apoio que sua 

organização oferece para você em relação a tomar posições de liderança, em qual dimensão 

você concordo ou não com as frases seguintes”, são elas: 

Há muito suporte para aqueles que desejam assumir posições de liderança (Média: 59%) 

Minhas habilidades em relação à liderança não estão sendo completamente desenvolvidas 

(Média: 63%) 

Os empregados mais novos são ativamente encorajados a buscar as posições de liderança 

(Média: 58%) 

Eu sinto que eu estou sendo negligenciado para posições de liderança em potencial (Média: 

49%) 
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A análise também distinguiu aqueles que pretendem continuar na mesma organização 

por mais cinco anos dos que não estão motivados a continuar por mais do que dois anos. Quanto 

aos que não se sentem motivados, o resultado da pesquisa aponta para a falta de 

desenvolvimento da Geração Y em relação a liderança. 

Em entrevista (Apêndice I), a Sra. Janelle Lindqvist, caracterizou a Geração Y em uma 

palavra: “rápidos”. E em seguida, demonstrou preocupação de como esta rapidez dos jovens 

podem afetar sua motivação quando percebem que a realidade pode não acompanhar as 

expectativas criadas por eles, principalmente em grandes companhias. Outra preocupação que 

a Sra. Janelle expôs foi que essa necessidade por ser rápido gera nessas gerações um 

aborrecimento por aprendizados baseados em repetição. Desta forma, os jovens creem que 

apenas por observação podem obter o grau de excelência necessário para realizar atividades 

mais complexas. 

 

 

Figura 8 - Senso de Propósito da Geração Y 

Fonte: DELOITTE, 2016 – The Deloitte Millennial Survey 2016 

A figura Figura 8 - Senso de Propósito da Geração Y apresenta o resultado das 

respostas para as perguntas “Pense sobre seu ambiente de trabalho, o quanto é forte o senso de 

propósito a respeito dos objetivos seguintes? E para a sua personalidade, onde você gostaria 
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que sua organização tivesse o senso de propósito mais o mais forte? ”. A pesquisa demonstrou 

que os temas relacionados à remuneração dos entrevistados foram excluídos das opções. 

Dentre as alternativas dadas aos entrevistados, o grupo rachurado da figura caracterizou-

se como um ponto de atenção na pesquisa, da mesma forma a baixa priorização pela Geração 

Y em “Fazer dinheiro/maximizando o lucro”. Quanto aos empregadores, essa mesma 

alternativa foi considerada com alta prioridade. 

Em conjunto com a Teoria da liderança servidora, a Geração Y acredita que os líderes 

das organizações deveriam construir suas organizações baseando-as em objetivos em longo 

prazo, e não na maior lucratividade em curto prazo ou na expansão do negócio (SPEARS, 2010 

apud BARROS, 2014). Porém, a pesquisa também concluiu que não há uma preocupação das 

partes em relação para contribuição com a comunidade, tampouco quanto à preservação do 

meio ambiente. Spears (2010 apud BARROS, 2014) apresentou, ainda, os dez comportamentos 

fundamentais, a preocupação com o ambiente e com a comunidade faz parte deles. 

Ainda em relação a área destacada na figura 8, as organizações devem estar atentas às 

prioridades, uma vez que a pesquisa mostrou que dois terços dos entrevistados não se 

demonstram leais às organizações por não terem valores em comuns. Neste campo, foi 

apresentado como alta prioridade aos jovens da Geração Y e com baixa prioridade pelos 

gestores das organizações as seguintes frases: 

Fornecer uma boa remuneração para seus empregados; 

Estar no melhor lugar para se trabalhar; 

Melhorar as habilidades de seus empregados; 

Prover serviços/produtos que fazem diferença positiva na vida das pessoas; 

Gerar e manter empregos; 

Com base na Teoria de Liderança Visionária, as necessidades apresentadas acima 

convêm com a citação de Nanus (1992 apud BEHMER, 2005). Segundo ele, o líder visionário 

deve ser capaz de criar e divulgar uma visão realista, crível e que atraia jovens para a 

organização, assim, com recursos, a organização cresce e melhora-se a partir do presente. 

Na experiência de Janelle Lindqvist, houve uma melhora na tratativa dessas questões 

levantadas pela pesquisa, porém, há um longo caminho a ser percorrido até que a situação seja 

ideal. Porém, o fato de já comentar sobre esses tópicos que precisam de atenção, já é um avanço. 
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Mas a entrevistada também ressaltou que o fato da Geração Y não considerar a lucratividade 

da companhia como uma das prioridades lhe causa preocupação, já que pode afetar a 

continuidade da organização. 

 

Figura 9 - Processo de Mentoring com a Geração Y 

Fonte: DELOITTE, 2016 – The Deloitte Millennial Survey 2016 

Em conexão ao resultado, em um artigo recente publicado na mídia, o presidente global 

da Deloitte, Punit Renjen afirmou que 

“There is really no secret (to sucess) and there surely are no shortcuts. In 
my case, it was a pretty simple equation: hard work + some Lucky breaks 
+ great mentors” 

DELOITTE (2016) 

A pesquisa afirmou que a ausência de um mentor dificulta o processo de carreira dos 

jovens, e a Figura 9 - Processo de Mentoring com a Geração Y complementa o seguinte 

resultado: 94% dos entrevistados que possuem um mentor informaram que recebem bons 

conselhos. Desta forma, retoma-se a ideia de que apenas o um envolvimento profissional para 

execução da tarefa, atualmente, não é suficiente para esta nova geração, com isso, os líderes 

devem se ater ao desenvolvimento do profissional como um todo e não somente no atingimento 

de objetivos. 
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Por isso, a relação entre o líder e o subordinado não pode mais ser considerado apenas 

no âmbito profissional, há a necessidade de interagir para influenciar no crescimento pessoal, 

profissional e espiritual. A Geração Y não é mais os líderes do amanhã, pelo contrário, cada 

vez mais, são os líderes de hoje (DELOITTE, 2016).  
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2.3.1.2. Human Capital Trend 2015 

De acordo com a pesquisa Global Human Capital Trends Report 2016, a liderança 

encontra-se em segundo lugar na relação de fraquezas de habilidades presente nas organizações 

entrevistadas. Por meio da pesquisa, foi possível concluir que que as companhias estão 

investindo para desenvolver líderes em todos nos níveis da organização e para aplicar um novo 

modelo de liderança compatível com as necessidades atuais. 

No Brasil, essa falta de liderança também está presente, contudo, em posição abaixo da 

falta de Cultura e Engajamento nas organizações.  

 

Figura 10 - Liderança - A Importância x Preparo 

Fonte: Deloitte (2015) 

Na Figura 10 - Liderança - A Importância x Preparo, é possível observar que 

aproximadamente 95% dos entrevistados, apenas no Brasil, consideraram a habilidade de 

liderar como “importante” ou “muito importante”. Em contrapartida, os mesmos entrevistados 
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declararam que apenas 27% encontram-se “preparados” ou “muito preparados”, sendo que a 

maior parte deles se consideraram “parcialmente preparados”.  

No momento que a liderança é tratada como foco na Geração Y, em inglês Millennials, 

a maior parte das organizações informaram que possuem programas de liderança considerados 

fracos ou até inexistentes e apenas 6% das organizações entrevistadas afirmaram que possuem 

programas de capacitação em liderança para esta Geração em questão. 

Outro fato revelado pela pesquisa é que há uma atenção esporádica quando em relação 

à liderança, capacitando apenas alguns empregados, falhando em realizar investimentos em 

longo prazo e negligenciando em construir um processo de liderança para todos os níveis da 

organização. 

 

Figura 11 - Classificação dos países com fraqueza em liderança 

Fonte: Deloitte (2015) 
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Na Figura 11 - Classificação dos países com fraqueza em liderança, a legenda abaixo 

da imagem informa como foi realizado o cálculo da classificação entre os países com maior 

despreparo das organizações em relação a liderança. 

O texto traduzido informa que 

A Deloitte Human Capability Capital Gap é uma pesquisa baseada em 
pontuação que mostra a capacidade relativa dos departamentos de 
recursos humanos considerando a diferença entre a média das notas dos 
entrevistados para as questões de “prontidão” e "importância", indexado 
em uma escala de 0-100. Ele é calculado tomando a pontuação do índice 
"prontidão" e subtraindo-se da pontuação do índice "importância". Por 
exemplo, uma tendência com uma pontuação 50 de índice de prontidão e 
um índice de pontuação de importância equivalente a 80 produziria uma 
lacuna de capacidade de -30. Os valores negativos indicam um défice de 
capacidade, enquanto os valores positivos indicam um excedente de 
capacidade. 

Verifica-se que o Brasil se encontra entre o que possui a maior pontuação entre os países 

estudados. Porém, percebe-se que todos os países avaliados também possuem um défice de 

capacidade. Por isso, a avaliação da liderança atual é uma questão não limitada a uma 

determinada cultura ou a uma organização apenas. 

Na pesquisa “Captando o Valor do Gerenciamento de Projetos 2015” realizada pelo 

Instituto de Gerenciamento de Projetos (PMI), em fevereiro de 2015, considerou que a liderança 

faz parte da cultura da organização, desta forma, cada organização possui uma opinião sobre 

liderança, hierarquia e relações hierárquicas distintas. Além disso, por meio da pesquisa 

afirmou-se que as características da cultura da organização podem ser aprendidas e 

compartilhadas. 

 

Figura 12 - Organizações de alto desempenho focam em gerenciamento de talentos 
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Fonte: PMI (2015) 

Para demonstrar a importância do compartilhamento e capacitação do gerente de projeto, 

a figura Figura 12 - Organizações de alto desempenho focam em gerenciamento de 

talentos, mostra que as organizações que investem em desenvolvimento e treinamento para 

gerentes de projeto profissionais conseguem desempenho melhor em projetos, executam 

iniciativas estratégicas com maior sucesso e tornam-se organizações de alto desempenho. 

Assim, as organizações de alto desempenho focam com maior frequência em gerenciamento de 

talentos, estabelecer treinamento contínuo e valoriza a transferência de conhecimento efetiva e 

formal. 

Por fim, a pesquisa da Deloitte concluiu que no atual ambiente competitivo e a rápida 

evolução mundial, as organizações devem continuamente desenvolver um portfólio robusto de 

líderes que estarão prontos para engajar os funcionários, levar as estratégias de crescimento 

adiante, conduzir para a inovação, e trabalhar de forma direta com os clientes. Assim, as 

empresas que não investirem constantemente nos líderes de amanhã, ficarão para trás de seus 

concorrentes. 
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3. CONCLUSÕES 

 O objetivo deste trabalho foi estudar a Geração Y e os impactos na liderança de projetos, 

concluiu-se, então, que a liderança pode ser exercida de diversas formas e em todos os níveis 

do projeto. Faz-se necessário observar quem é o líder e quem são os liderados e a situação em 

que se encontram. Para ter sucesso no gerenciamento de projetos, é preciso escolher o melhor 

estilo para o grupo e para a ocasião e considerar que as tarefas e objetivos ficaram em segundo 

plano. Portanto, o foco deve ser o relacionamento para uma liderança eficaz. 

De acordo com o estudo realizado, a Geração Y se mostra diferente das demais gerações 

em diversos aspectos e sobre distintas perspectivas. Por um lado, as gerações antecessoras são 

reconhecidas por produzir respeitando procedimentos pré-fixados e também pela facilidade em 

se subordinarem às regras estabelecidas pelas organizações. Por outro lado, as pessoas da 

Geração Y tendem a ser criativas quanto a forma de pensar, ágeis na forma de responder a 

impulsos externos e demandam por uma comunicação clara e transparente. Para que se possa 

alcançar uma integração desses jovens com as outras gerações será necessário quebrar esses 

paradigmas e identificar um meio em que todos consigam produzir com toda as suas 

capacidades. 

Assim, é possível notar que tanto os líderes, quanto os liderados passam por uma fase 

de transição, em que os principais líderes ainda focam em um comportamento de liderança 

situacional, enquanto a Geração Y clama por um estilo de liderança contemporâneo que os 

desafiem para que possam demonstrar todo o seu potencial. 

Apesar das pesquisas ainda demonstrarem a ausência de competências de liderança em 

todos os países estudados, há um consenso por meio da literatura e também pela pesquisa entre 

a Geração Y que a teoria situacional deixou de ser a mais requisitada e agora passa a ter uma 

maior necessidade por uma liderança mais presente, com um foco maior do que previsto. 

Focado em pessoas e em transformação. 

Está claro que esta geração irá mudar o modelo de liderança no gerenciamento de 

projetos, até porque, nos próximos anos haverá uma grande alteração da proporção das 

Gerações Baby Boomers, Geração X e da Geração Y no mercado de trabalho, e com isso abrirá 

as portas para os novos líderes da Geração Y. 
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4. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

As teorias contemporâneas a respeito de novos métodos de liderança não foram 

completamente exploradas neste trabalho, um estudo específico seria interessante para 

aprofundar a pesquisa a respeito de como estas teorias impactam as próximas gerações Z e 

alpha. 

Outra alternativa é a comparação dos resultados das pesquisas referente aos chamados 

Millennials dos seguintes anos, como um estudo comparativo se houve uma alteração na visão 

dos respondentes em relação ao ano anterior. 
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6. APÊNDICES 

Apendice I – Roteiro de Entrevista 

1. Como você descreveria os jovens da Geração Y? 

2. Você lidera um time com diferenças culturais, gerações, posições geográficas e com 

diferentes ambições, quais são os desafios encontrados e habilidades necessárias para 

este tipo de liderança? 

3. Diversas fontes afirmam que em 2025 a Geração Y será 75% da força de trabalho no 

mundo, em contraste com esta perspectiva, a pesquisa Deloitte Millennial Survey 2016 

mostra que os valores, expectativas e crenças desta geração é muito diferente do que 

encontramos na maioria das organizações. No seu ponto de vista, você acha que as 

organizações estão prontas para a forma que esta geração trabalha? Quais são suas 

preocupações e quais são os desafios que vem em sua mente? 

4. Como a Geração Y impactou a sua liderança? 

5. Você está ciente de algum treinamento específico em sua companhia para preparar os 

líderes de hoje a liderar esta nova geração? Caso negativo, você percebeu alguma 

alteração nos treinamentos de líderes afim de adaptarem a metodologia a esta nova 

realidade? 

6. O Fórum Econômico Mundial publicou uma pesquisa chamada “The Future of Jobs”, e 

nesta pesquisa eles afirmam que a quarta revolução industrial está próximo, em paralelo, 

estudiosos afirmam que os jovens da Geração Y possuem as habilidades para 

aprenderem rápido e estarem preparados para esta revolução industrial. Quais são suas 

expectativas em relação a esses jovens? 

7. A figura apresentada na página 13 da pesquisa The Deloitte Millennial Survey 2016 

mostra os propósitos da Geração Y e dos empregadores, é possível identificar uma faixa 

em que a Geração Y considera como prioritário, porém os empregadores consideram o 

contrário. Considerando sua experiência, você acha que as organizações estão dando a 

devida atenção para os tópicos listados na área colorida? 

8. “Tem sido amplamente divulgado que a Geração Y é, de forma geral, impaciente por 

promoção, dependente por elogios, avessos a críticas, e – no pensamento das antigas 

gerações – despreparados para se esforçarem o necessário para obter sucesso em suas 

carreiras”. Esta é uma informação da pesquisa The Deloitte Millennial Survey 2016, e 



50 

 

 

em contraste com a afirmação citada, a pesquisa mostra que a geração considera “boa 

vida/vida balanceada” e “oportunidades para progredir/ser líder” como prioridades. Na 

sua experiência, você concorda com o pensamento das outras gerações? E se os jovens 

da Geração Y não estão preparados para se esforçarem, como eles poderiam ter 

oportunidades para progredir e se tornarem líderes? 
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Apendice II – Entrevista realizada 

1- How would you describe the Millennials? 

In one word, fast.  And here I mean fast, in terms of both ability and expectations.  Being 

raised in a time of more advanced and widespread use of technology (e.g. computers, 

internet, mobile devices) and not having as much familiarity with the “manual world”, I 

view the Millennials as extremely savvy in finding and comprehending information 

quickly, which is a huge advantage.  However, I think the risk is that this may also create 

expectations that everything in the world should happen equally fast (e.g. change, career 

advancement) which is not always reality, particularly in larger organizations.   

I have also seen in some cases indications that this generation may not fully appreciate the 

value in experiencing the hands-on learning of how something works and then doing it 

over and over again to perfect their craft. Perhaps this could be because learning and 

practicing is not necessarily a fast process.  For example, when you watch how to change 

the oil in a car on You Tube, I don’t think one gains the same expertise as having changed 

the oil in real life. Yet such experience-aimed information is so accessible that perhaps 

there is a risk that real experiences get substituted by watching online with the thinking 

that “watch it online and you’ve pretty much done it”.     

2- You lead a team with different cultures, ages, geographic positions and different 
ambitious, what are the challenges and skill needed for it? 

There are many challenges, with the main one being that there can be so many perspectives 

on the same topics!  These perspectives are driven by the differences you highlight in your 

question, which also make for a much more interesting team.  But at the most basic level, 

people are people, so I think key skills needed to lead a diverse group of individuals are 

patience, good listening, and clear communication. I choose these in the context of having 

the ambition to seek to understand each one’s (individual and group) different perspectives 

in order to communicate and connect with them in a way that a common message for the 

whole team becomes meaningful to them as individuals too.  As I see it the leader’s main 

job is to set the direction, assess overall progress toward it, and communicate results – 

adjust, then repeat the cycle.  Therefore to be a good leade r one must understand with 
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whom they are communicating before the communication about the direction will even be 

effective.   

3- Several sources inform by 2025 Millennials will become 75 percent of the global 
workforce. In contrast of this perspective, the Deloitte Millennial Survey 2016 shows that 
Millennials' values, expectations and beliefs are different from what we find today in the 
most of organizations. In your perspective, do you think that the organizations are ready 
for this generation? Any concerns or challenges come to your mind? 

Largely, no I do not think organizations are completely ready, so that does bring certain 

concerns and challenges to mind.  Referring to the Deloitte survey, I do think that it is a 

challenge that if there is a fundamental disagreement about the measure of success of a for 

profit business, then there could be real trouble with Millennial leaders who don’t want to 

put profit at the top of the priority list.  I believe that businesses do not exist to save the 

world, but to make money for their shareholders.  That said, I agree that with being in 

business, especially as a public company, comes a responsibility to be a good corporate 

citizen – abiding by laws, having sound ethical and sustainability practices, treating 

employees fairly and investing in them.  I do see these areas in focus in the world today 

and rightly coupled with the philosophy that with the right balance you can accomplish 

both profit and responsibility.  For example, a well-grounded company can have good 

ethics, refuse corrupt business, and still make plenty of money.  In fact, that company 

might even win new legitimate business (that it otherwise would not have won) simply on 

the basis that customers view it as more ethical.  So I think you can successfully put some 

of the ideals and priorities to work toward actually making more profit, but the fact that 

businesses exist to make money (both long and short term) is a principle that must stay in 

focus or the business risks it’s very own existence (e.g. bankruptcy). 

An aspect of the research I found amusing – if I interpreted it correctly – is that Millennials 

placed such a high emphasis on pay and financial benefits as drivers of their choice in 

where to work that it was removed from the equation to determine what organizations can 

do to secure talent.  For me this begs the question of without a focus on making money, 

how should the organization otherwise fund the high income and development 

requirements of this generation if it does not focus to some strong degree on making 

money?  
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4- What impact regarding leadership have you felt when Millennials came to your team? 

I have felt Inspiration when I see the strong ambition and ability, which is most often at a 

higher level than with those in the previous (my own included) generations. I also have felt 

new challenges arise in terms of development demands coupled with the threat that they 

will not hesitate to move on if its not provided.  That challenge lies in creating effective 

development plans that will be motivating to the employee while being both practical and 

effective in truly providing the right kind of development to deliver the desired 

advancement.  

5- Are you aware of specific training in your company to prepare leaders to lead this new 
generation? If not, have you notice any changes of leader's training to adapt to this new 
chapter of generations? 

I am not aware of specific training at my company.  I have, however, seen articles about it 

on our “Leadership library” but this assumes that one would go out and read the article on 

his own.  I do see it as a topic out in professional forums as well.    

6- World Economic Forum released the research called "The Future of Jobs", and they 
afirm that the Fourth Industrial Revolution is coming, and authors confirm that the 
Millennials have the skills to learn fast and they are ready for this new time. What are 
your expectations from Millennials workforce? 

I actually expect that they will turn out to be one step ahead of the other generations! In 

fact it is my hope that they will be able to drive progress and change in many areas because 

they are simply not bogged down by the organizational history or learned behavior that 

perpetuates the paralysis of progress in many institutions. Hopefully they can break 

through unproductive phenomena like mindless bureaucracy and gender or race inequality 

that exist among other ingrained counterproductive attributes rampant in many mature 

businesses today.   
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7- The figure in the page 13 presented by The Deloitte Millennial Survey 2016 shows the 
purposes of the Millennial and the employer, it's possible to see a gap between both 
purposes. Millennial consider as High priority, but employer consider as low priority (see 
the colorful area). Considering your experience, do you think the organizations are giving 
the right attention to these topics? 

  
 
What I see from my experience is that companies are starting to give lip service to these 

topics but still have a long way to go to deliver on them.  So perhaps even speaking to the 

topics at all is progress, but the biggest risk in my view is saying things like “we aim to be 

the employer of choice” and not even offering competitive salaries – this will not take long 

for potential employees to figure out. 

8- "It has been widely reported that Millennials are generally impatient for promotion, 
dependent on praise, shocked by criticism, and—in the minds of older generations—not 
prepared to make the effort required for career success". This is an information of The 
Deloitte Millennial Survey 2016, and in connection of the sentence quoted, the research 
reveals what attract this generation, being "good work/life balance" and "Opportunities 
to progress/be leaders" as #1 and #2, respectively. In your experience, do you agree with 
the minds of older generations and if Millennials are not prepared for the effort, how 
could have opportunities to progress or being leaders?  
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No, I actually don’t agree that having a desire for work/life balance or opportunities to 

progress/be leaders is indicative of lack of willingness to put in the effort required to 

succeed.  I would argue that having good work/life balance makes for a much healthier, 

productive employee in the long run, in contrast to the burnt out employee who takes on 

too much or even simply puts up appearances of working around the clock but actually has 

low productivity.  In fact the latter types of employees are widely seen in the older 

generations. So not only do I advocate for work/life balance, I think that showing high 

quality results while setting the example of achieving that balance is an area where 

Millennials can actually take on a leadership role.  I also believe that being a leader may 

not always start with having a title, but can start by showing the positive outcome of some 

great ideas and behaviors. Herein may even lie some of that opportunities that Millennials 

claim they look for to be provided, but may be instead able to generate themselves. I think 

it is a mistake to think that one has to be given an opportunity to lead in order to progress 

if “progress” is directly linked to getting a promotion. In fact I believe that one can start to 

be a leader at any level in order to then open up his own opportunity to progress to a higher 

level in the organization. 

 


