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Cada geração tem uma diferente abordagem face ao mercado de trabalho.
O que valorizam as diferentes gerações?
Com cada vez mais gerações a partilhar o local de trabalho, torna-se essencial conhecer as motivações e principais
drivers a que as organizações têm de dar resposta para atrair e reter talento de cada geração.
O tema tem atraído maior atenção pois 65% das empresas apresenta diﬁculdades de retenção*, quando a substituição
de um colaborador custa 1/3 do seu salário anual.

* 1a fonte: Instituto Kaizen Portugal - https://hrportugal.sapo.pt/maioria-das-empresas-tem-diﬁculdade-em-reter-talento/
2a fonte: Sparkbay - https://sparkbay.com/en/culture-blog/calculate-cost-turnover-3

BABY BOOMERS

GERAÇÃO X

60 anos - É Country Manager

45 anos - É Responsável de Departamento

Valorizam o compromisso e a lealdade
perante a organização.

Demonstram ser bastante práticos
e independentes.

Revelam ser conservadores, sem interesse
em correr grandes riscos.

Vistos como Workaholics, valorizam
o status e o crescimento proﬁssional.

MILLENNIALS

33 anos - É Técnica de Área

GERAÇÃO Z

21 anos - É Técnico de Área

Valorizam a informalidade no trabalho
e procuram o equilíbrio entre a vida
proﬁssional e pessoal.

Tecnologia e estilos de vida alternativos
são fenómenos desde sempre presentes
na sua vida.

Demonstram entusiasmo e têm necessidade
de feedback constante.

São conhecidos pela rápida aprendizagem,
podendo tornar-se algo impacientes.

Como saber o que oferecer a cada geração para atrair e reter talento?
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Em fevereiro, procurou-se perceber o que caracteriza e motiva
cada geração a nível nacional através da realização de um questionário.
1300 Participantes

EMPRESA

BABY BOOMERS

GERAÇÃO X

MILLENNIALS

GERAÇÃO Z

1946 > 1960*

1961 > 1979*

1980 > 1995*

1996 > Atualidade*

REMUNERAÇÃO
E BENEFÍCIOS

DESENVOLVIMENTO
E CARREIRA

COMUNICAÇÃO

AMBIENTE
DE TRABALHO

NATUREZA DAS
TAREFAS REALIZADAS
* “Generations Around the Globe”, Business Hardvard Review
Fonte: https://hbr.org/2011/04/generations-around-the-globe-1

Parte da Geração Z ainda não se encontra no mercado de trabalho,
o que leva a que o awareness a algumas destas dimensões seja diminuto.
O questionário foi divulgado através de plataformas digitais,
o que aparenta impactar o número de respostas dos Baby Boomers.
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O que caracteriza e motiva...

BABY BOOMERS

Os Baby Boomers consideram importante o reconhecimento
do seu trabalho e um bom ambiente de trabalho.
O que mais valorizam é a autonomia e o reconhecimento.
Para além destas variáveis, a colaboração e entreajuda entre
colegas é também um fator fundamental.
As características desta geração, no que diz respeito ao risco,
reﬂetem-se neste estudo. Sair da empresa atual no próximo ano
não faz parte dos planos desta geração.
Revelam ser mais conservadores, pois apenas uma pequena
minoria valoriza um ambiente de trabalho mais informal.
Para se sentirem realizados necessitam de reconhecimento
proﬁssional e novos desaﬁos.
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O que caracteriza e motiva...

GERAÇÃO X

À semelhança dos Baby Boomers, a Geração X considera
igualmente importante um bom ambiente de trabalho
e reconhecimento do seu trabalho.
O equilíbrio entre a vida proﬁssional e pessoal é um dos fatores
que mais valorizam, contrariando a característica de workaholic
geralmente associada a esta geração.
A maioria dos participantes desta geração encontra-se insatisfeito
com o seu pacote de benefícios, referindo ainda que o fator
remuneração é um motivo que levaria uma parte signiﬁcativa
dos participantes a abraçar um novo projeto proﬁssional.
Para se sentirem realizados necessitam de remuneração adequada
e reconhecimento proﬁssional.
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O que caracteriza e motiva...

MILLENNIALS

Os Millennials consideram importante o equilíbrio entre a vida
proﬁssional e pessoal, assim como o reconhecimento do seu
trabalho. Estes são dois traços muito distintivos desta geração.
Destacando-se das gerações “antecessoras”, o investimento
na formação e desenvolvimento surge como um dos principais
fatores motivacionais. Adicionalmente, apenas uma minoria
considera que a função que desempenha lhe permite desenvolver
as suas competências.
Só um número reduzido de participantes sente-se desaﬁado
proﬁssionalmente, o que pode representar um fator de desmotivação.
Para se sentirem realizados necessitam de remuneração adequada
e oportunidades de crescimento.
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O que caracteriza e motiva...

GERAÇÃO Z

A Geração Z considera importante ter perspetivas de evolução
na carreira e um bom ambiente de trabalho, valorizando
o investimento na formação e desenvolvimento.
A autonomia é valorizada pelos participantes desta geração
embora sem um peso tão signiﬁcativo.
Uma das características desta geração é a existência de alguma
inquietação, procura de novos projetos, o que está em linha com
o facto de a maioria dos participantes desta geração não se sentir
desaﬁado proﬁssionalmente.
Para se sentirem realizados necessitam de oportunidades
de crescimento e remuneração adequada.

3. Caracterização das Gerações

Apesar de cada uma das gerações ter as suas características, também são vários
os fatores que as aproximam e outras características que impactam a motivação.

Um bom ambiente de trabalho, uma boa relação com as cheﬁas e a colaboração entre colegas,
são aspetos em que todas as gerações estão alinhadas.
O desenvolvimento proﬁssional é algo que todas as gerações valorizam, tanto ao nível de investimento
na formação, como na importância de ter constantemente novos desaﬁos proﬁssionais.
Apesar de ambientes de trabalho informais estarem a ser amplamente difundidos e implementados
no mercado, as diferentes gerações não os valorizam tanto quanto se perceciona.
Curiosamente, são as gerações seniores quem mais valoriza a inovação tecnológica nas empresas.
Contrariamente ao esperado, não são as gerações mais jovens quem mais valoriza o papel social
e ambiental das empresas, mas sim as gerações mais experientes.
Independentemente da geração, pessoas com ﬁlhos valorizam a autonomia e por outro lado
quem não tem ﬁlhos valoriza a oportunidade de crescimento.
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Em maio, procurou-se perceber o impacto inicial que a pandemia teve
no que motiva cada geração a nível nacional através de um segundo questionário.
BABY BOOMERS

GERAÇÃO X

MILLENNIALS

GERAÇÃO Z

É nos Baby Boomers que se veriﬁca um maior impacto da pandemia, nas várias dimensões
analisadas neste questionário. Este impacto é mais expressivo na importância atribuída ao
espaço físico de trabalho: antes, era a geração que menos importância atribuía ao espaço físico
de trabalho, que agora considera ser da máxima importância. Os Baby Boomers passaram a dar
mais importância ao equilíbrio entre a vida proﬁssional e vida pessoal e a ser informado/a da
estratégia da empresa. Passaram, também, a valorizar mais a autonomia na função desempenhada.
O trabalho remoto veio trazer maior dinâmica à forma como as gerações valorizam a proximidade
entre o local de trabalho e o local de residência. Antes da pandemia, mais de metade dos participantes
Millennials e da Geração Z consideravam importante. Agora, apenas um terço.
Em contexto de pandemia, todas as gerações atribuem, hoje, mais importância à inovação
tecnológica da empresa.
Antes da pandemia, eram as gerações mais jovens quem mais ponderava sair da empresa no
próximo ano. Agora, são os Baby Boomers quem mais pondera sair. O clima de incerteza sobre
o futuro da economia e do mercado de trabalho originou um recuo das gerações mais jovens,
em particular Geração Z, que é, agora, a geração que menos pondera abraçar um novo desaﬁo
proﬁssional.
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Para todas as gerações, existem fatores de motivação em cada uma das dimensões
em análise. O que pode ser feito?
Empresa
Aspetos como as características da região onde a empresa se insere, a sua dimensão ou área de negócio
não são demasiado valorizados. Pelo contrário, a imagem institucional da empresa, a forma como acontece
a integração dos novos colaboradores, as condições físicas do trabalho ou o equilíbrio entre vida pessoal
e organizacional são valorizados por todas as gerações, apesar de em percentagens diferentes.
É assim importante as organizações apostarem no desenho de um Employer Branding, de forma
a conseguirem atrair e reter os melhores talentos, com mensagens e práticas ajustadas a cada geração.
PANDEMIC INSIGHT

Os locais de trabalho foram destacados ao longo da pandemia, sendo agora ainda mais relevante garantir as devidas
condições aos colaboradores, seja no escritório ou em casa, devido à continuidade da vertente do teletrabalho.

BABY BOOMERS

Necessidade
de atuação

GERAÇÃO X

MILLENNIALS

GERAÇÃO Z
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Para todas as gerações, existem fatores de motivação em cada uma das dimensões
em análise. O que pode ser feito?
Desenvolvimento & Carreira
Esta é uma das duas dimensões mais bem avaliadas. Face à transformação digital que está a criar disrupção
em todos os setores de atividade, os colaboradores percecionam que é crítico sentirem que as empresas
apostam neles, não só para os formar, mas também para os desaﬁar a evoluir proﬁssionalmente.
É assim essencial que as organizações criem um projeto integrado de gestão do talento, assente na gestão
da performance, desenvolvimento e carreiras, para conseguir cumprir as expetativas de todas as gerações
e reconhecer o mérito e o talento.

BABY BOOMERS

Necessidade
de atuação

GERAÇÃO X

MILLENNIALS

GERAÇÃO Z
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Para todas as gerações, existem fatores de motivação em cada uma das dimensões
em análise. O que pode ser feito?
Remuneração e Benefícios
Apesar de os participantes no estudo referirem que a remuneração não é o fator mais importante nas
suas decisões de carreira, todas as gerações evidenciam insatisfação com o pacote de benefícios que
a empresa disponibiliza.
É importante as empresas perceberem que tipo de benefícios os seus colaboradores mais valorizam,
alinhados com as diferentes expetativas geracionais ou de ciclo de vida, e construir uma política de
remuneração mais ﬂexível e ajustada a cada um.
PANDEMIC INSIGHT

O impacto da pandemia no dia-a-dia das pessoas realçou a necessidade de maior ﬂexibilidade em relação aos horários
de trabalho. Através das novas formas de trabalhar, como o teletrabalho, torna-se complexo saber quando “parar” e gerir
horários. É, por isso, relevante desenvolver e trabalhar o work life-balance e uma mais adequada deﬁnição de objetivos.
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de atuação
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Para todas as gerações, existem fatores de motivação em cada uma das dimensões
em análise. O que pode ser feito?
Ambiente de Trabalho
Esta é uma das duas dimensões mais bem avaliadas. Os colaboradores passam mais de metade das suas vidas
adultas no trabalho, por isso, são cada vez mais exigentes com a experiência vivenciada. Aspetos como um
bom ambiente de trabalho, a colaboração entre colegas e a relação positiva com as cheﬁas são fatores
que todas as gerações valorizam.
É cada vez mais importante as empresas colocarem o colaborador no centro, criando uma employee experience
com signiﬁcado. Ao criar esta jornada, é essencial conseguir comunicar e interagir com as diferentes gerações,
através da criação de Personas, com atributos especíﬁcos.
PANDEMIC INSIGHT

O impacto da pandemia reforçou globalmente a vertente tecnológica necessária a todas as gerações.
A experiência digital é algo que tem sido trabalhado com maior frequência através de programas de liderança digital
e transformativa, que permite trazer a tecnologia para a agenda das lideranças e a respetiva apropriação junto das equipas.
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Para todas as gerações, existem fatores de motivação em cada uma das dimensões
em análise. O que pode ser feito?
Comunicação
A comunicação situa-se numa posição intermédia, na perceção de valor das diversas gerações. No entanto,
todos os participantes concordam sobre a importância de uma comunicação alinhada sobre a estratégia
e os caminhos da organização.
A criação de um Plano de Comunicação com uma narrativa comum, que dê direção, alinhe e inspire todos
os colaboradores, independentemente da geração, num propósito comum, irá permitir que os colaboradores
demonstrem maiores índices de motivação e engagement.
PANDEMIC INSIGHT

A facilitação do trabalho remoto impactou a dinâmica das equipas e o seu desenvolvimento tecnológico, o que requer
um maior suporte e adequação de ferramentas de comunicação e colaboração.
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Para todas as gerações, existem fatores de motivação em cada uma das dimensões
em análise. O que pode ser feito?
Natureza das Tarefas
Esta foi a segunda dimensão pior avaliada. Se é verdade que todos valorizam a importância da natureza das
tarefas, as diferentes gerações sentem que a sua função não lhe permite o desenvolvimento pleno das
suas competências e todos, sobretudo as gerações mais jovens, não se sentem convenientemente desaﬁados.
Num contexto onde o talento é cada vez mais escasso e as empresas estão pressionadas pelo reskilling das
suas pessoas, é essencial apostarem em Academias de desenvolvimento e Hubs de inovação/ transformação,
como aceleradores do talento e retenção das suas pessoas.

BABY BOOMERS

Necessidade
de atuação

GERAÇÃO X

MILLENNIALS

GERAÇÃO Z
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What’s Next?
Até 2021!

Antes da realização do estudo,
o mundo ainda era
o que conhecíamos dele.
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É, por isso, importante entender em maior profundidade
os impactos da pandemia e consolidar a análise ao
Estudo. A motivação dos trabalhadores é condicionada
por fatores internos e externos, sendo relevante
auscultar as pessoas de forma periódica e manter
a análise atualizada ao longo do tempo.

Em maio, o estudo permitiu reﬂetir também
a reação à pandemia, o que possibilitou
compreender a evolução de alguns dos fatores
motivacionais em análise.

Em fevereiro, o estudo inicial permitiu ter uma
visão sólida dos fatores motivacionais alusivos
ao período pré pandémico e referentes a cada
uma das gerações em estudo.
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Gostaríamos de agradecer a todos os Parceiros envolvidos e que desde o primeiro momento
demostraram disponibilidade para colaborar e divulgar o Estudo Motivação de Geração em Geração.
O seu apoio permitiu chegar às várias regiões e realidades de Portugal.

Até 2021!
MOTIVAÇÃO DE GERAÇÃO EM GERAÇÃO

