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RESUMO 

 

Objetivo – O objetivo deste estudo foi explorar os atributos valorizados por jovens na escolha 

de uma empresa para trabalhar, relacionando-os às diferenças individuais (gênero, cor da pele 

e grupo geracional) e aos valores pessoais.  

Metodologia – Foi conduzida uma pesquisa quantitativa junto a uma amostra de 241 jovens 

com idades entre 18 e 29 anos. Para a análise dos dados, foram realizadas análises conjunta, de 

variância e de correlação.  

Resultados – Os resultados da análise conjunta mostraram que os jovens pesquisados dão 

prioridade à remuneração e às perspectivas de carreira na escolha de uma empresa para 

trabalhar, bem como à possibilidade de equilibrar a vida profissional com a pessoal. Além disso, 

análises de variância apontaram diferenças significativas nessas preferências, segundo gênero, 

cor da pele, escolaridade e faixa de renda. Por fim, análises de correlação indicaram que os 

valores pessoais também podem influenciar a escolha de uma empresa para trabalhar. 

Limitações – A amostra foi não-probabilística e, portanto, os resultados não podem ser 

generalizados para o conjunto da população. 

Contribuições práticas – Os resultados obtidos podem orientar ações de recrutamento e 

seleção de empresas que buscam atrair jovens para compor seus quadros, permitindo o 

desenvolvimento de uma marca empregadora mais atraente para este grupo. 

Contribuições para a sociedade – Ao criar ofertas de emprego mais aderentes às expectativas 

dos jovens, pode-se promover a retenção e a satisfação desses trabalhadores, beneficiando tanto 

os próprios trabalhadores quanto as organizações. 

Originalidade – Este trabalho inova ao empregar o método da análise conjunta para avaliar 

preferências de emprego junto a uma amostra de jovens brasileiros.  

Palavras-chave: Jovens; Preferências de emprego; Diferenças individuais; Valores pessoais; 

Marca Empregadora. 

Categoria: Dissertação de Mestrado. 



 

 

 

ABSTRACT 

 

Purpose – The aim of this study was to explore the attributes valued by young people in 

choosing a company to work for, relating these preferences to individual differences (gender, 

skin color and generational group) and personal values. 

Design/methodology/approach – A quantitative survey was conducted on a sample of 241 

young people aged 18 to 29 years. The data was analyzed through conjoint analysis, analysis 

of variance and correlation. 

Findings – The results of the joint analysis showed that young people surveyed give priority to 

remuneration and career prospects when choosing a company to work in, as well as being able 

to balance their professional and personal lives. In addition, analysis of variance showed 

significant differences in these preferences, according to gender, skin color, education and 

income. Finally, correlation analyzes indicated that personal values can also influence the 

choice of a company to work for. 

Research limitations – The sample was non-probabilistic and, therefore, the results cannot be 

generalized to the whole population. 

Practical implications – The results obtained may guide recruitment and selection actions of 

companies that seek to attract young people to make up their staff, allowing the development 

of a more attractive employer brand for this group. 

Social implications – By creating job offers that are more in line with the expectations of young 

people, retention and satisfaction of these workers can be promoted, benefiting both workers 

themselves and organizations. 

Originality – This work innovates by employing conjoint analysis to assess job preferences 

from a sample of Brazilian young workers. 

Keywords: Youth; Job preferences; Personal Values; Individual differences; Employment 

brand. 

Category: Master’s thesis. 
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1 INTRODUÇÃO 

A dificuldade de inserção no mercado de trabalho é uma realidade para jovens em todo 

o mundo, e no Brasil não é diferente (OECD, 2018). Além disso, o chamado “fim das carreiras 

organizacionais” – ainda que não tão intenso como inicialmente previsto – e a instabilidade que 

caracteriza as trajetórias de carreira na atualidade (ARTHUR; ROUSSEAU, 1996; CLARKE, 

2013) criaram dificuldades adicionais para os jovens que estão se preparando para ingressar ou 

iniciando sua inserção no mercado de trabalho.  

Ao mesmo tempo, muito se discute sobre os anseios e perspectivas das novas gerações 

que foram profundamente influenciadas pelas novas tecnologias e outras transformações 

sociais. Diversos estudos procuraram investigar a chamada Geração Y e sua relação com o 

trabalho e a carreira (LOMBARDIA; STEIN; PIN, 2008; MONTGOMERY; RAMUS, 2011; 

NG; JOHNSON, 2015). Mais recentemente, começaram a emergir trabalhos que propõem o 

surgimento de uma nova geração – Geração Z –, com características diferentes das de sua 

predecessora (AFFERO LAB, 2018; FRANCIS; HOEFEL, 2018).  

Parte dessa literatura tem como foco a compreensão das expectativas e dos fatores 

necessários à atração de jovens universitários e pós-graduados, incluindo dimensões 

relacionadas ao trabalho e características da organização (DEMEL; MARIEL; MEYERHOFF, 

2019; GUILLOT-SOULEZ; SOULEZ, 2014; HIGHHOUSE; LIEVENS; SINAR 2003; 

MONTGOMERY e RAMUS, 2011).  

Da perspectiva das organizações, a busca por jovens qualificados e motivados a dar o 

melhor de si tem sido um dos principais desafios da gestão de recursos humanos, especialmente 

se considerarmos que o capital humano pode se constituir numa importante fonte de vantagem 

competitiva sustentável (BARNEY, 1991; HUSELID, 1995). Nesse sentido, um desafio 

estratégico para a área é criar mecanismos eficazes de atração de potenciais candidatos 

(SCHNEIDER, 1987; ARACHCHIGE; ROBERTSON, 2011). Esse esforço para atrair, 

selecionar e reter bons profissionais seria a primeira iniciativa no desenvolvimento do capital 

humano, visto que o desempenho organizacional é fundamentalmente influenciado pela 

capacidade intelectual e relacional dos membros da organização (BACKHAUS, 2004; 

BARNEY, 1991; BREAUGH; 2008; 2009). 
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Outro desafio para as organizações diz respeito à diversidade etária da força de trabalho 

e à necessidade de integração desses grupos, permitindo que as vantagens da juventude e da 

maturidade sejam plenamente aproveitadas. Muitas organizações têm buscado rever políticas, 

processos e práticas de gestão visando promover a coesão de grupos de diferentes gerações 

(DENCKER; JOSHI; MARTOCCHIO, 2008; BENSON; BROWN, 2011). 

Segundo Mannheim (1993), uma geração se constitui a partir do compartilhamento de 

processos sociais e históricos que influenciam seus valores e modos de pensar e agir. O 

surgimento de uma geração percebida como marcadamente diferente das anteriores, fruto do 

fenômeno da internet e de novas formas de comunicação, atraiu a atenção de pesquisadores de 

diferentes campos do conhecimento, incluindo a Administração (e.g. LIPKIN; PERRYMORE, 

2010; LOMBARDIA; STEIN; PIN, 2008; PARRY; URWIN, 2011). O tema gerações também 

têm atraído a atenção de pesquisadores brasileiros do campo da Administração, com destaque 

para os estudos sobre a Geração Y e suas expectativas de carreira (CORDEIRO, 2012; 

VELOSO; DUTRA; NAKATA, 2016).  

A presente pesquisa se insere nessa linha de investigação que busca compreender 

interesses, motivações e perspectivas de carreira de jovens que estão se preparando para se 

inserir no mercado de trabalho ou estão no início de suas carreiras. Mais especificamente, o 

objetivo central do estudo foi compreender as preferências de jovens na escolha de uma empresa 

para trabalhar. Para o alcance dos objetivos propostos, foi conduzida uma pesquisa quantitativa 

que contou com a participação de 241 jovens com idades entre 18 e 29 anos. 

A relevância da pesquisa é tanto teórica quanto prática. De uma perspectiva teórica, 

procurou-se trazer novas evidências a respeito de critérios valorizados por jovens na escolha de 

uma empresa para trabalhar. Apesar de a literatura considerar geração como uma categoria 

central e homogênea, entende-se que pode haver heterogeneidades influenciadas por diferentes 

fatores, incluindo gênero, cor da pele e classe dos membros desse grupo (GUILLOT-SOULEZ; 

SOULEZ, 2014; PARRY; URWIN, 2011; ROCHA-DE-OLIVEIRA; PICCININI; 

BITENCOURT, 2012).   

Do ponto de vista prático, os resultados encontrados podem contribuir para que as 

organizações desenvolvam políticas e práticas que facilitem a atração e a retenção desse grupo 

de jovens profissionais. Segundo o IBGE (2016), os jovens de 18 a 24 anos representam mais 

de 41% da população brasileira. Ao mesmo tempo, evidências mostram que “sete em cada dez 

trabalhadores jovens desligam-se de seus postos de trabalho ao longo de um ano” número 
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consideravelmente superior ao observado entre trabalhadores adultos (CORSEUIL et al., 2014, 

p. 162). Nesse sentido, espera-se que um maior conhecimento sobre as preferências dos jovens 

possa contribuir para o desenho de políticas de recrutamento, seleção e retenção mais alinhadas 

às expectativas desse grupo, reduzindo sua rotatividade.  

Esta dissertação foi estruturada em cinco capítulos, incluindo esta introdução. O segundo 

aborda o referencial teórico, o terceiro trata dos aspectos metodológicos que orientaram a 

condução da pesquisa, o quarto apresenta os resultados e, por fim, discutem-se os resultados, 

conclusões, limitações e sugestões para futuras investigações. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O referencial teórico da pesquisa está estruturado em quatro partes. Na primeira, aborda-

se criticamente a literatura sobre gerações. A segunda seção trata do tema dos valores pessoais. 

Na terceira parte faz-se um breve resgate das mudanças na natureza das carreiras e, em seguida, 

discute-se a literatura sobre atributos valorizados na escolha de um trabalho.  

2.1 Geração Y ou Juventude? 

Nos estudos sobre gerações, assume-se que os valores de cada uma delas são definidos 

primordialmente em função dos eventos sociais, políticos e históricos que marcaram os anos de 

crescimento e amadurecimento de seus membros (LOMBARDIA; STEIN; PIN, 2008; 

SMOLA; SUTTON, 2002). Smola e Sutton (2002) definem geração como um grupo nascido 

num mesmo período histórico e que compartilha acontecimentos significativos em seus anos de 

desenvolvimento, cujos efeitos são relativamente estáveis ao longo de suas vidas.  

A crescente importância do tema é atribuída aos desafios associados a um ambiente 

organizacional multigeracional, especialmente se considerarmos as marcantes diferenças entre 

cada uma delas (NG; JOHNSON, 2015; TWENGE, 2010; VELOSO; DUTRA; NAKATA, 

2016). Nesse sentido, a gestão dessa diversidade tem sido apontada como um grande desafio 

para os líderes organizacionais (COMAZZETTO et al, 2016). 

Os estudos nos campos da psicologia e da administração dão destaque a três diferentes 

gerações, denominadas baby boomers, Geração X e Geração Y. Cabe destacar, no entanto, que 

não existe consenso quanto à delimitação temporal de cada geração e também quanto às 

características de cada uma delas (LOMBARDIA; STEIN; PIN, 2008; SMOLA; SUTTON, 

2002; TWENGE, 2010; TWENGE; CAMPBELL, 2008; TWENGE et al., 2010). Outro 

problema destacado é a impossibilidade de se diferenciar efeitos etários dos geracionais nos 

estudos transversais, que são os mais comuns (PARRY; URWIN, 2011). 

Para Smola e Sutton (2002), os Baby Boomers nasceram entre 1946 e 1964 e são 

considerados trabalhadores que valorizam o sucesso material e esperam, a partir do trabalho, 

obter sucesso e uma vida confortável, mesmo que precisem trabalhar mais intensamente, 

abrindo mão de tempo livre. Valorizam o status e a ascensão profissional na hierarquia da 

organização, sendo empregados leais. 
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A Geração X, nascida entre 1965 e 1981 (TWENGE, 2010), cresceu em anos marcados 

pela instabilidade econômica e por significativas mudanças sociais, tornando-a mais 

individualista do que os Baby Boomers. Os trabalhadores dessa geração são percebidos como 

mais céticos e menos dedicados às suas organizações, sendo mais focados no desenvolvimento 

de habilidades que contribuam para sua empregabilidade (SMOLA; SUTTON, 2002; 

TWENGE, 2010). 

Por fim, a Geração Y, também chamada de Geração do Milênio (Millennials) e de 

Geração da Internet, nasceu após 1982 e cresceu em contato com novas tecnologias de 

informação e comunicação (TWENGE, 2010). Além da questão tecnológica, essa geração 

parece ter sido influenciada pelas crescentes taxas de divórcio e pela maior participação das 

mulheres no mercado de trabalho (NG; JOHNSON, 2015). Os trabalhadores dessa geração são 

considerados individualistas, narcisistas e imediatistas (LOMBARDIA; STEIN; PIN, 2008; 

NG; JOHNSON, 2015). 

Outras características atribuídas à Geração Y incluem a facilidade para lidar com um 

volume grande de informações e com novas tecnologias, além da multidisciplinaridade. Esses 

jovens parecem lidar mais facilmente com mudanças, são menos inclinados a priorizar a 

segurança no trabalho e são motivados por desafios. Também se afirma que esses jovens 

desejam assumir responsabilidades e participar dos processos decisórios, têm uma alta 

expectativa de ascensão no curto prazo dentro das organizações, apesar de não valorizarem a 

hierarquia. Demandam acesso a treinamento e desenvolvimento de novas competências, além 

de valorizar a flexibilidade de horário e local de trabalho. Esses profissionais também 

participam ativamente de redes sociais e apreciam organizações éticas e socialmente 

responsáveis (LIPKIN; PERRYMORE, 2010; LOMBARDIA; STEIN; PIN, 2008; PARRY; 

URWIN, 2011; TWENGE; CAMPBELL, 2008). 

Twenge e Campbell (2008) mostram que jovens da Geração Y apresentam maiores 

níveis de autoestima, narcisismo, ansiedade e depressão, além de ter menos necessidade de 

aprovação social. Essas particularidades sugerem que um olhar atencioso para esse grupo pode 

ser útil para a gestão de recursos humanos, tanto da perspectiva da promoção de seu 

engajamento, quanto da perspectiva de saúde mental e bem-estar no trabalho.  

Apesar de compartilharem alguns valores e características, conforme destaca a 

literatura, também é importante levar em conta as diferenças que marcam trabalhadores de uma 

mesma geração, notadamente em função de sua escolaridade, cor da pele/etnia, status 
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socioeconômico e região, especialmente num país tão amplo e diverso como o Brasil (ROCHA-

DE-OLIVEIRA; PICCININI; BITENCOURT, 2012). Na literatura internacional, destaca-se, 

por exemplo, o elevado nível de escolaridade como uma característica marcante da Geração Y, 

aspecto que parece não se verificar no Brasil. A escolaridade está crescendo no país, mas um 

percentual significativo dos jovens brasileiros se encontra alijado tanto do sistema educacional 

quanto do mercado de trabalho. Em 2012, 15% dos jovens com idades entre 15 e 29 anos faziam 

parte do grupo denominado “nem-nem”, que não trabalha nem estuda (COSTA; ULYSSEA, 

2014). Pesquisas mais recentes apontam que esse número vem crescendo de forma sistemática. 

Segundo dados da PNAD de 2018, “entre os 47,3 milhões de pessoas de 15 a 29 anos, 23% não 

estudam e nem trabalham” (FERREIRA, 2019). 

Tendo em vista que os estudos sobre gerações foram predominantemente desenvolvidos 

fora do Brasil – incluindo a delimitação temporal de cada geração e os eventos sociais e 

históricos associados a essa delimitação – e a impossibilidade de se separar os efeitos 

geracionais dos etários, neste estudo optamos por trabalhar com o conceito de juventude e não 

com o de geração.  

O conceito de juventude é também histórico e socialmente construído. Conforme 

Novaes e Vannuchi (2004, p.10), “são arbitrários culturais e regras socialmente construídas que 

determinam em que momento e por meio de que rituais de passagem se muda de uma fase da 

vida para a outra”. Nesse sentido, pesquisadores têm proposto um alargamento da faixa etária 

daqueles considerados jovens, fruto da maior expectativa de vida e da crescente complexidade 

da transição para a vida adulta (FRIGOTTO, 2004). No presente trabalho, consideraremos 

jovens aqueles com idades entre 18 e 29 anos, em consonância com diversas estatísticas 

divulgadas pelo IBGE (FERREIRA, 2019). 

Um aspecto marcante da juventude refere-se às escolhas de carreira e à construção da 

identidade profissional. Nessa etapa, o jovem é pressionado a fazer suas primeiras escolhas, 

influenciado por diferentes fatores culturais e sociais (ROCHA-DE-OLIVEIRA; PICCININI, 

2012) e também por seus valores pessoais (ECCLES, 2009; VIGODA-GADOT; GRIMLAND, 

2008), conforme abordado a seguir.  

2.2 Valores Pessoais  

Um valor é definido como um modo específico de conduta ou condição de existência 

considerado pessoal ou socialmente preferível (ROKEACH, 1973). Segundo Schwartz (2012), 
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valores são crenças intrinsecamente ligadas à emoção, transcendem situações e ações 

específicas, estão estruturados em ordem de importância e são relativamente estáveis. Ainda 

segundo o autor, os valores humanos estão associados a objetivos desejáveis que guiam o 

comportamento das pessoas (ROKEACH, 1973; SCHWARTZ, 2012).  

Nesse sentido, um dos principais objetivos dos estudos sobre valores tem sido avaliar 

em que medida a estrutura de valores de um indivíduo influencia suas atitudes, comportamentos 

e papéis sociais (ROS; SCHWARTZ; SURKISS, 1999). Na literatura, dois modelos têm sido 

mais utilizados, o proposto por Rokeach (1973) e o desenvolvido por Schwartz (SCHWARTZ, 

1994; 2012). 

O modelo de Rokeach (1973) pressupõe a existência de valores instrumentais e valores 

terminais. Segundo o autor, os valores terminais dizem respeito aos objetivos que uma pessoa 

gostaria de alcançar ao longo da vida. Os valores instrumentais, por sua vez, envolvem 

comportamentos preferíveis ou desejáveis, sendo ainda meios para que a pessoa conquiste seus 

objetivos. Reconhecimento e sucesso econômico são exemplos de valores terminais, assim 

como honestidade e autonomia representam valores instrumentais.  

Schwartz e seus colaboradores desenvolveram sua teoria de valores com a expectativa 

de encontrar um conjunto de valores que fosse universalmente reconhecido e representativo do 

leque de motivações humanas (SCHWARTZ, 1994; SCHWARTZ; BARDI, 2001). Em outras 

palavras, cada um dos dez valores identificados representaria um tipo diferente de objetivo 

motivacional, conforme apresentado na Figura 1. 

Figura 1 – Estrutura de Valores de Schwartz 

 
           Fonte: Tamayo e Porto (2009). 
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A estrutura circular permite a visualização da relação entre os valores. Quanto mais 

próximos, mais semelhantes (por exemplo, conformidade e tradição), e quanto mais distantes, 

mais antagônicos (por exemplo, universalismo e poder). Além disso, Schwartz (2012) propõe 

duas grandes dimensões bipolares: abertura à mudança em oposição à conservação, e 

autopromoção como polo oposto à autotranscendência. A primeira dimensão apresenta, de um 

lado, valores relacionados à independência de pensamento e prontidão para a mudança, 

enquanto seu oposto engloba valores como ordem, tradição e segurança. A segunda dimensão, 

por sua vez, coloca em contraponto motivações associadas ao bem-estar e aos interesses 

coletivos e da sociedade, relativamente à valorização de interesses pessoais, tais como o sucesso 

e o poder. O Quadro 1 mostra cada uma das dimensões e uma descrição breve de seus 

respectivos valores.  

Quadro 1 – Tipos motivacionais de Schwartz 

Dimensão Tipos motivacionais Exemplos 

Autopromoção 

Poder: Status e prestígio social, controle ou dominância sobre 

pessoas ou recursos. 

. Poder social 

. Riqueza 

Realização: Sucesso pessoal por meio da demonstração de 

competência de acordo com padrões sociais 

. Sucesso 

. Ambição 

Hedonismo: Prazer e gratificação sensorial. 
. Prazer 

. Curtir a vida 

Abertura à 

mudança 

Estimulação: Excitação, inovação e busca de desafios na vida. 
. Desafio 

. Vida excitante 

Autodeterminação: Orientação independente e ação – na 

escolha, criação e exploração. 

. Curiosidade 

. Liberdade 

Autotranscedência 

Universalismo: Entendimento, apreciação, tolerância e proteção 

para o bem-estar de todos e da natureza. 

. Justiça social 

. Igualdade 

Benevolência: Preservação e enfoque no bem-estar das pessoas 

com quem tem contato frequente. 

. Honestidade 

. Benevolência 

Conservação 

Tradição: Respeito, comprometimento e aceitação de costumes 

e ideias que culturas tradicionais ou religiões promovem. 

. Humildade 

. Aceitação 

Conformidade: Restrição de ações e impulsos capazes de 

prejudicar outras pessoas e violar normas e expectativas sociais. 

. Educação 

. Obediência 

Segurança: Segurança, harmonia e estabilidade da sociedade, 

dos relacionamentos e do indivíduo. 

. Segurança  

. Ordem social 

Fonte: Schwartz, 1994. 
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Os modelos e teorias a respeito dos valores humanos básicos têm sido aplicados no 

estudo dos valores e motivações no trabalho (JUDGE; BRETZ, 1992; ROS; SCHWARTZ; 

SURKISS, 1999). Segundo Dose (1997), uma das linhas de pesquisa sobre valores no trabalho 

visa identificar tipos de trabalho e ambientes organizacionais que as pessoas preferem ou levam 

em consideração na escolha de um posto de trabalho. 

Os valores no trabalho podem ser caracterizados como extrínsecos ou intrínsecos. Os 

valores extrínsecos estão relacionados às consequências ou resultados do trabalho e incluem 

recompensas financeiras, oportunidades de crescimento e status. Em contraste, os valores 

intrínsecos têm como foco o processo do trabalho, onde as recompensas envolvem o interesse 

inerente pelo trabalho, o aprendizado e o uso da criatividade (DECI; RYAN, 2000).  

Do ponto de vista individual, o sentido do trabalho influencia as preferências dos 

trabalhadores, assim como seus objetivos, escolhas e atitudes em relação à carreira. Todavia, 

se por um lado as primeiras experiências profissionais têm uma função importante na 

construção do sentido que jovens profissionais atribuem ao trabalho, por outro, jovens também 

contribuem para a disseminação de novos valores e mudanças culturais relacionadas ao trabalho 

e à carreira em uma sociedade, incluindo a natureza dos contratos psicológicos estabelecidos 

entre empresas e empregados (VAN DER VELDE; FEIJ; VAN EMMERIK, 1998). 

Nas próximas duas seções discute-se brevemente as transformações na natureza do 

trabalho e das carreiras e, em seguida, a questão das preferências dos jovens em relação ao 

trabalho.  

2.3 Trabalho e Carreira   

O período entre o fim da Segunda Guerra Mundial e a década 1970 foi marcado por um 

vigoroso crescimento econômico que favoreceu tanto empresas quanto trabalhadores 

(CHANLAT, 1996). Nessa época, era comum trabalhar em uma ou poucas empresas ao longo 

da carreira (ARTHUR; ROUSSEAU, 1996; VELOSO; DUTRA, 2010). A crise que se seguiu 

a essa “era de ouro” do capitalismo e seus desdobramentos levaram a um processo de 

reestruturação produtiva, afetando a forma como as organizações gerenciam seus empregados 

e a gestão da carreira por parte dos próprios trabalhadores (CAPPELLI, 1999). 

A crescente mobilidade de empregados entre organizações – gerando instabilidade e 

insegurança –, a redução dos níveis hierárquicos nas organizações e a descentralização da força 
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de trabalho de grandes empresas para as de menor porte são alguns dos fatores que modelam a 

nova realidade do mercado de trabalho. Frente a esse contexto, a própria definição de carreira 

– antes associada à ideia de progresso ou de ascensão na hierarquia organizacional – foi 

redefinida. Atualmente, carreira é entendida como a sequência de experiências de trabalho de 

um indivíduo ao longo da vida (ARTHUR; ROUSSEAU, 1996).  

Novos conceitos e teorias de carreira também emergiram em resposta a essa nova 

realidade. Hall (2004) cunhou a expressão carreira proteana, em alusão ao deus grego Proteus, 

que podia assumir múltiplas formas de acordo com sua vontade. Arthur e Rousseau (1996) 

propuseram o conceito de carreiras sem fronteiras, segundo o qual o trabalhador passa por 

diferentes experiências profissionais em inúmeras empresas – e não mais em uma única 

organização. A maior flexibilidade e mobilidade entre organizações tem estimulado o 

trabalhador a assumir a responsabilidade pela gestão de sua própria carreira.  

Essa transformação mais ampla, associada a outras importantes mudanças sociais, 

parece ter impactado a forma como os mais jovens buscam construir sua carreira e os aspectos 

que valorizam no trabalho, conforme discutido a seguir. 

2.4 Atributos Valorizados na Escolha de um Trabalho 

A capacidade de atrair e reter trabalhadores qualificados tem se tornado cada vez mais 

importante para as organizações. Nesse sentido, compreender as preferências de diferentes 

grupos de profissionais na escolha de uma empresa para trabalhar é um aspecto essencial à 

função de recrutamento e seleção de pessoas e, de forma mais ampla, ao desempenho 

organizacional (BARNEY, 1991; BREAUGH, 2008; 2009; HUSELID, 1995).  

Um trabalho seminal nesse campo foi desenvolvido por Jurgensen (1978), com base em 

dados obtidos de aproximadamente 57.000 candidatos a emprego numa empresa prestadora de 

serviços públicos nos Estados Unidos, ao longo de 30 anos. A pesquisa pedia que os candidatos 

apontassem sua ordem de preferência, a partir de uma lista com 10 atributos – oportunidade de 

promoção, benefícios, empresa (orgulho de trabalhar), colegas de trabalho, jornada de trabalho, 

salário, segurança, supervisão, tipo de trabalho e condições de trabalho. O autor identificou 

pequenas diferenças entre homens e mulheres. Segurança e oportunidade de promoção foram 

os itens mais bem avaliados pelos homens, enquanto as mulheres priorizaram o tipo de trabalho 

e empresa. 
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A importância do marketing interno, ou endomarketing, já se encontra bem estabelecida 

na literatura de marketing de serviços, tendo em vista a contribuição central dos funcionários 

para o desempenho de diferentes empresas de serviços (GRONROOS, 1990). Apenas mais 

recentemente, porém, pesquisadores e praticantes do campo da gestão de pessoas incorporaram 

seus conceitos e práticas visando promover a atração e a retenção de profissionais talentosos, 

capazes de contribuir de forma efetiva para o sucesso de suas organizações (EWING et al., 

2002).  

A união desses dois campos do conhecimento culminou com o desenvolvimento dos 

conceitos de marca empregadora (employer ou employment brand) e de gestão da marca 

empregadora (employment branding). Segundo Berthon, Ewing e Hah (2005), a expressão 

marca empregadora foi cunhada por Ambler e Barrow (1996, p. 187) e definida como “o pacote 

de benefícios funcionais, econômicos e psicológicos proporcionados pelo emprego e 

identificados com a empresa empregadora”. Ewing et al. (2002, p. 12), por sua vez, definem 

gestão da marca empregadora como “a construção de uma imagem na mente de empregados 

potenciais de que a empresa, acima de todas as outras, é um bom lugar para se trabalhar”.  

No processo de construção da marca empregadora, um aspecto essencial refere-se às 

características da empresa e do trabalho que são levadas em consideração na escolha de um 

posto de trabalho (BERTHON; EWING; HAH, 2005; CELANI; SINGH, 2011; GOMES; 

NEVES, 2011). Inicialmente essas características foram agrupadas em três categorias de 

benefícios, chamados de funcionais, econômicos e psicológicos. Os benefícios funcionais 

envolvem, por exemplo, investimentos em treinamento e desenvolvimento. Os econômicos 

incluem salário e benefícios e, por fim, os benefícios psicológicos são aspectos intangíveis, mas 

altamente valorizados, tais como a reputação da empresa e a cultura organizacional (AMBLER; 

BARROW, 1996).  

Diversos outros estudos vêm sendo conduzidos visando aprofundar o conhecimento a 

respeito dessas dimensões, como foco em diferentes grupos de empregados potenciais. De 

forma geral, as dimensões incluem reputação da empresa, cultura da organização, remuneração 

e benefícios, tempo de deslocamento até o local de trabalho, oportunidade de crescimento e 

carreira, acesso a treinamento e desenvolvimento, segurança e estabilidade, autonomia e 

flexibilidade, carga e horário de trabalho, o ambiente de trabalho e a possibilidade de construir 

boas relações no trabalho, além da responsabilidade social corporativa (TURBAN; FORRET; 

HENDRICKSON, 1998; EL OUIRDI; PAIS; EL OUIRDI, 2015).  
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Outro aspecto que tem recebido destaque refere-se ao alinhamento ou encaixe entre a 

pessoa e organização (person-organization fit) e entre a pessoa e o trabalho (person-job fit). 

Judge e Bretz (1992), por exemplo, sugerem que os candidatos a emprego têm maior 

probabilidade de escolher trabalhos cujos valores estejam alinhados aos seus. De forma análoga, 

Yu (2014) também mostrou que a percepção de congruência de valores contribui para a 

atratividade de candidatos a potenciais empregadores.  

Sobre os grupos pesquisados, observa-se alguma predominância de estudos com jovens 

universitários e pós-graduados, que também foram o foco deste estudo. Em algumas dessas 

pesquisas, postula-se haver diferenças marcantes entre os jovens – considerados um grupo 

homogêneo – e os mais velhos. Guillot-Soulez e Soulez (2014), no entanto, questionam essa 

homogeneidade. Em sua pesquisa, os autores identificaram uma heterogeneidade de 

preferências, mesmo em um grupo homogêneo em termos de faixa etária, estágio da carreira e 

nacionalidade.  

A seguir são discutidas algumas dimensões valorizadas pelos jovens na escolha de uma 

empresa para trabalhar, conforme aponta a literatura. O equilíbrio entre vida pessoal e vida 

profissional parece ser valorizado pelos jovens na medida em que, quando crianças, 

conviveram com as longas jornadas de trabalho dos seus pais, percebidas como parcialmente 

responsáveis pelo crescimento das taxas de divórcio (LOUGHLIN; BARLING, 2001). Ao 

observar esse tipo de comportamento e suas consequências, os jovens parecem priorizar seu 

estilo de vida sobre o trabalho (CORPORATE LEADERSHIP COUNCIL, 2005; 

MCDONALD; HITE 2008; ZHANG; STRAUB; KUSYK, 2007). 

Os jovens também mostram expectativas de ascensão rápida, sendo frequentemente 

percebidos no mercado de trabalho como impacientes pelo sucesso (ERICKSON, 2009). 

Embora as promoções sejam importantes, parece haver uma discrepância entre o esforço 

requerido para essa rápida evolução e as responsabilidades que esses jovens estão dispostos a 

assumir. Diante disso, esse grupo é frequentemente chamado “mimado” (CORPORATE 

LEADERSHIP COUNCIL 2005).  

Estudos também apontam que os jovens buscam um trabalho gratificante e com 

significado, indo além da simples recompensa financeira. Querem rapidamente assumir tarefas 

de alto impacto, o que nem sempre é possível, considerando sua relativa imaturidade e 

inexperiência. Pesquisa do Corporate Leadership Council (2005) mostrou ainda que os jovens 

buscam empresas que sejam social e ambientalmente responsáveis, assim como empresas cuja 
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missão e valores estejam alinhados aos seus. Segundo estudo realizado pela Price Waterhouse 

Coopers (2008), 88% os jovens buscam empresas que compartilham de seus valores.  

Outro aspecto que parece ser valorizado pelos jovens é um ambiente de trabalho 

informal, com decoração moderna, dinâmica e alegre, além de espaços para convívio e 

integração (LYONS, 2003). A pouca atenção à hierarquia é outro aspecto destacado, permitindo 

o aprendizado e a troca de conhecimentos mais horizontalizada.   

Estudos também mostram que os jovens valorizam o acesso a benefícios inovadores, 

tais como academia no local de trabalho, e espaço para jogos e relaxamento no ambiente de 

trabalho (HALL, 2012). Clark (2007) também aponta um conjunto de benefícios inovadores, 

tais como programas de equilíbrio entre vida pessoal e profissional – serviços de creche, 

flexibilidade de horário e teletrabalho (home office) – e programas de saúde e bem-estar, que 

incluem nutricionista, personal trainer e parcerias com academias de ginástica. 

O Quadro 2 apresenta um conjunto não exaustivo de pesquisas que procuraram 

identificar os atributos valorizados na escolha de um posto de trabalho. Nesses trabalhos, as 

abordagens incluíram tanto a ordenação de atributos quanto a análise conjunta, além de 

comparações entre grupos com base no gênero e na geração dos participantes. No quadro 

constam os cinco itens mais importantes identificados em cada estudo.  

Quadro 2 – Atributos do trabalho valorizados  

Pesquisa 
Foco do trabalho e 

amostra 
Ordem de itens 

Chow e Ngo, 2011 

 

Diferenças de gênero nas 

preferências por atributos. 

1231 estudantes 

universitários na China. 

Para os três primeiros atributos, a ordem foi a mesma 

para homens e mulheres: 

1. Possibilidade de crescimento na carreira. 

2. Oportunidade de aprendizado no trabalho. 

3. Pacote de benefícios. 

Terjesen, Vinnicombe 

e Freeman, 2007 

Importância dos atributos 

organizacionais. 

862 estudantes 

universitários de 22 

universidades britânicas. 

1. Investimentos em treinamento e desenvolvimento. 

2. Preocupação com os funcionários. 

3. Oportunidades de carreira. 

4. Variedade no trabalho diário. 

5. Abordagem dinâmica e voltada para o futuro. 

Hurst e Good, 2009 Expectativas de emprego no 

varejo pré-entrada. 

193 formandos de nove 

universidades nos EUA, 

pertencentes à Geração Y 

1. Estabilidade no emprego 

2. Trabalho agradável 

3. Senso de realização 

4. Equilíbrio trabalho-família 

5. Oportunidades de aprender coisas novas 

Guillot-Soulez e 

Soulez, 2014 

 

Preferências de trabalho da 

Geração Y. 

592 estudantes franceses. 

1. Contrato permanente de trabalho. 

2. Atmosfera de trabalho. 

3. Distância de casa para o trabalho. 

4. Perspectiva de carreira. 

5. Remuneração e benefícios. 
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Ng, Schweitzer e 

Lyons, 2010 

Atributos do trabalho 

desejados. 

23.413, Canadá. 

1. Desenvolvimento de carreira. 

2. Ambiente organizacional. 

3. Boas pessoas para relatar. 

4. Investimento em treinamento e desenvolvimento. 

5. Equilíbrio trabalho-vida. 

De Hauw e De Vos, 

2010. 

Expectativa de contrato 

psicológico / empregador 

expectativas de indução, 

787, Bélgica. 

 

1. Ambiente organizacional 

2. Desenvolvimento de carreira. 

3. Conteúdo do trabalho  

4. Equilíbrio trabalho-vida 

5. Remuneração e Benefícios. 

PWC, 2008 Características 

organizacionais atraentes, 

4.364, em todo o mundo. 

1. Oportunidades para progressão na carreira. 

2. Remuneração e benefícios. 

3. Investimento em treinamento e desenvolvimento. 

4. Bons pacotes de benefícios. 

5. Arranjos de trabalho flexíveis. 

Derrick, 2014 Principais fatores para 

decidir candidatar-se a um 

emprego, 1.514, EUA. 

1. O que a empresa faz, vende ou produz. 

2. Ambiente organizacional. 

3. Envolvimento da empresa com causas. 

4. O ambiente do escritório da empresa. 

5. Prêmios de diversidade e RH da empresa. 

 

 

Chow e Ngo (2011) buscaram identificar os atributos mais importantes na perspectiva 

de jovens chineses. Com uma amostra de 1.231 universitários e usando os métodos de 

correlação e regressão foi identificado que oportunidades para progressão na carreira, 

oportunidades de aprendizado e pacote de benefícios foram os atributos de maior significância. 

Hurst e Good (2009) conduziram uma pesquisa com 193 membros da Geração Y sobre 

seu interesse pela construção de uma carreira no segmento do varejo, sendo que uma das 

questões envolvia expectativas em relação ao trabalho nesse tipo de organização. Os 

participantes avaliaram a importância (numa escala de 1 a 5)  de 14 atributos, aqui listados em 

ordem decrescente, segundo os resultados obtidos: estabilidade no emprego, trabalho agradável, 

senso de realização, equilíbrio trabalho-família, oportunidades de aprender coisas novas, boa 

remuneração, oportunidades para contribuir para o sucesso da empresa, oportunidades de 

liderança, oportunidades de gestão, carreira de prestígio, trajetória de carreira bem definida, 

oportunidades de contribuir para a sociedade, fazer parte de uma equipe, e viajar pelo trabalho. 

Guillot-Soulez e Soulez (2014) investigaram os atributos valorizados na busca por uma 

oportunidade de trabalho. A amostra foi composta por 592 estudantes franceses nascidos entre 

1983 e 1989 (Geração Y). A análise conjunta envolveu um total de dez atributos: tipo de 

contrato (permanente ou de curto prazo), atmosfera (estressante ou descontraída), tempo de 

deslocamento (15 minutos ou 1 hora), oportunidade de carreira (limitada ou possível posição 
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de gestão), salário (dois valores), tipo de trabalho (tarefas variadas ou tarefas rotineiras), horário 

de trabalho (regular ou irregular), reputação (com prestígio ou sem prestígio), status (gestor ou 

não gestor) e bônus (salário adicional ou sem bônus). Os resultados mostraram que dois 

atributos se destacaram em relação aos demais: tipo de contrato, com a preferência pela 

segurança de um contrato permanente, e atmosfera descontraída. Além disso, apesar dessa 

preferência ter emergido para o conjunto da amostra, os autores também identificaram alguma 

heterogeneidade entre os participantes, todos pertencentes à Geração Y.  

Pesquisa conduzida com 583 estudantes de graduação e pós-graduação australianos 

procurou analisar potenciais diferenças em função do pertencimento às gerações Y, X e Baby 

Boomer (TREUREN; ANDERSON, 2010). Aos participantes foi solicitado que ordenassem 

nove atributos considerados importantes na escolha de um trabalho após a formatura. Os 

atributos pesquisados foram salário alto, arranjos flexíveis de trabalho, oportunidades de 

viagem; satisfação e interesse no trabalho, treinamento e desenvolvimento contínuos, cultura 

organizacional sociável; equilíbrio trabalho-vida pessoal; oportunidades de crescimento na 

empresa; oportunidades de progresso além da empresa. Os autores não encontraram diferenças 

significativas de preferências entre os estudantes das três gerações.  
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3 MÉTODO 

Para o alcance dos objetivos propostos, optamos por uma pesquisa quantitativa de 

caráter exploratório, uma vez que há poucos estudos conduzidos no Brasil sobre o tema das 

preferências de emprego (job preferences). Nesse sentido, a pesquisa envolveu três diferentes 

métodos de análise, todas conduzidas com o apoio do software IBM-SPSS. 

Em primeiro lugar, foi realizada uma análise conjunta (conjoint analysis), com o 

objetivo de identificar os atributos mais e menos valorizados no momento da escolha de uma 

empresa para trabalhar. Em segundo lugar, a partir de uma lista mais ampla de oito atributos, 

hierarquizados pelos participantes, foram conduzidas análises de variância (ANOVA), visando 

identificar possíveis diferenças de gênero, cor da pele, faixa de renda e geração (Y vs. Z). Por 

fim, com objetivo de avaliar a influência dos valores pessoais nos atributos valorizados, foram 

conduzidas análises de correlação.  Os procedimentos adotados na análise conjunta, por serem 

mais complexos, são detalhados a seguir.  

3.1 Análise Conjunta 

O método de análise conjunta (conjoint analysis) é considerado apropriado quando se 

busca identificar preferências em que múltiplos fatores estão envolvidos (RAO, 2014). A 

análise conjunta tem sido bastante utilizada em pesquisas na área de marketing – 

especificamente para mapear preferências de consumidores em relação a atributos de produtos 

e serviços –, mas ainda é pouco utilizada no campo dos estudos organizacionais.  

A principal vantagem da análise conjunta é a possibilidade de analisar diversos atributos 

em uma mesma situação, ao contrário das abordagens tradicionais, em que o participante avalia 

cada atributo de forma independente. Segundo Breaugh (1992), a avaliação individual de cada 

atributo pode tornar a pesquisa frágil e gerar resultados inconclusivos, especialmente se todos 

os atributos tiverem relevância para o participante (CARLESS; WINTLE, 2007). Além disso, 

a avaliação conjunta de todos os atributos é mais realista, na medida em que a escolha de uma 

empresa para trabalhar, por exemplo, é feita desta forma, com todas as suas características 

avaliadas em conjunto.   

A análise conjunta, portanto, mede a preferência do indivíduo em relação a opções 

concorrentes. Por meio de cálculos estatísticos, é possível identificar a importância dos 

diferentes atributos de escolha, com base no pressuposto de que indivíduos fazem escolhas a 
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partir de critérios complexos, não somente a partir de cada atributo isoladamente. A análise 

conjunta permite a definição das funções de utilidade ou de valor parcial, que representam a 

utilidade que o indivíduo associa aos diferentes níveis de cada atributo (HAIR, 2005; 

MALHOTRA, 2001). 

Para tanto, as opções são apresentadas aos participantes na forma de “arranjos", sendo 

que cada arranjo é uma combinação de diferentes níveis de cada atributo pesquisado. Para esta 

pesquisa, e com base na literatura, foram escolhidos cinco atributos e dois ou três níveis para 

cada um deles, conforme apresentado no Quadro 3. Essa decisão levou em conta a busca de um 

leque relativamente amplo e relevante de atributos, mas que também não tornasse a pesquisa 

exaustiva para o participante, o que poderia comprometer os resultados.  

Quadro 3 – Descrição dos atributos e níveis 

Perspectiva de carreira 
(1) Nessa empresa, as oportunidades de carreira são limitadas. 

(2) A empresa oferece boas oportunidades de carreira. 

Salário 

(1) Salário abaixo da média do mercado. 

(2) Salário na média do mercado. 

(3) Salário acima da média do mercado. 

Equilíbrio vida pessoal 

- vida profissional 

(1) O equilíbrio vida pessoal – vida profissional é pouco valorizado. 

(2) O equilíbrio vida pessoal – vida profissional é valorizado. 

Tipo de trabalho 
(1) Tarefas/atividades rotineiras. 

(2) Tarefas/atividades variadas.  

Ambiente de trabalho 
(1) Empresa tradicional, com estrutura organizacional hierarquizada. 

(2) Empresa dinâmica, com estrutura organizacional horizontal. 

 

Esse conjunto de cinco atributos, sendo um com três níveis e os quatro restantes com 

dois níveis, gera uma combinação de 48 perfis de empresas para trabalhar (3*2*2*2*2 = 48). 

Caso fosse solicitado ao participante que avaliasse essas 48 diferentes ofertas, o resultado 

poderia ser negativamente afetado pelo cansaço, falta de atenção e até mesmo a desistência. Por 

isso, optou-se pela adoção de um desenho fatorial fracionado, que permite a redução no número 

total de combinações, conforme sugerido por Hair (2005). Para isso, foi adotado o procedimento 

de redução ortogonal com apoio do programa estatístico SPSS 25. Esses arranjos ortogonais 

possibilitam mensurar os principais níveis de interesse de uma base não correlacionada. O 

resultado final foi a redução dos 48 perfis para oito.  

O Quadro 4 mostra os atributos e os níveis de cada uma das oito opções de empresas 

para trabalhar. Essas combinações serviram de modelo para a criação das cartelas, que foram 

utilizadas no questionário da pesquisa.  
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Quadro 4 – Atributos e níveis selecionados 

Empresa 

 

Carreira 

 

Salário 

 

Equilíbrio vida 

pessoal – vida 

profissional 

Ambiente de 

trabalho 

Tipo de 

trabalho 

 

1 (2) (1) (1) (2) (1)  
2 (2) (1) (2) (2) (2)  
3 (1) (3) (1) (2) (2)  
4 (1) (1) (1) (1) (1)  
5 (1) (1) (2) (1) (2)  
6 (1) (2) (2) (2) (1)  
7 (2) (3) (2) (1) (1)  
8 (2) (2) (1) (1) (2)  

 

O modelo básico de análise conjunta é representado por: 

Y = β1 * atributo 1 + β2 * atributo 2 + .... + βn * atributo n + ε 

Y = escolha da empresa 

β1 até βn = importância relativa dos atributos. 

ε = erro do modelo 

 

O resultado da análise conjunta é o coeficiente de importância relativa de cada atributo, 

ou coeficiente de utilidade, na escolha de uma empresa para trabalhar. Quanto maior o valor de 

βn, maior a importância/utilidade do atributo no processo de escolha. Em outras palavras, 

quanto maior for a utilidade do atributo, maior será a sua influência na tomada de decisão 

(HAIR, 1998). 

Para que fosse identificada a utilidade de cada nível de cada um dos atributos foi 

necessária a aplicação de uma programação (sintaxe) no SPSS, conforme consta do Apêndice 

3. A utilidade de cada nível é atingida quando se compara os resultados de cada um dos níveis 

com os outros. Para cada atributo esse procedimento é repetido. Segundo Malhotra (2001), o 

nível de significância da importância média de cada atributo é calculado a partir dos intervalos 

das utilidades de cada nível do atributo.  

3.2 Questionário  

O questionário, desenvolvido na plataforma Qualtrics, era composto por quatro blocos, 

conforme apresentado no Apêndice 1. No primeiro bloco havia uma pergunta solicitando ao 

participante que ordenasse oito atributos de acordo com a sua importância na escolha de uma 

empresa para trabalhar. Os atributos, escolhidos a partir de evidências de sua importância 

encontradas na literatura, estão apresentados no Quadro 5. Cumpre destacar que a ordem de 
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apresentação desses atributos para os respondentes foi randomizada, evitando possíveis vieses 

de posição. Em seguida, havia uma pergunta aberta em que o participante poderia 

opcionalmente apontar outros atributos que considerasse importantes, além dos oito 

apresentados. 

Quadro 5 – Atributos para hierarquização 

Salário e benefícios atraentes 

Acesso a treinamentos 

Segurança e estabilidade  

Trabalho interessante  

Bom ambiente de trabalho 

Perspectiva de crescimento na carreira 

Empresa com boa reputação no mercado 

Jornada de trabalho permite equilíbrio com vida pessoal  

 

O segundo bloco do questionário continha as oito cartelas desenvolvidas para a análise 

conjunta, com as características das empresas. Para cada uma delas, o respondente precisava 

indicar o quanto gostaria de trabalhar na empresa, a partir de uma escala variando entre 0 (com 

certeza não) e 10 (com certeza sim).  

O terceiro bloco continha perguntas para identificação do perfil sociodemográfico dos 

participantes, englobando gênero, idade, escolaridade, cor da pele e faixa de renda. Por fim, no 

quarto bloco havia as 21 questões que compõem a escala de valores pessoais (human values 

scale), desenvolvida por Schwartz (2007). 

Antes da distribuição do questionário, o mesmo foi submetido a um pré-teste. De acordo 

com Malhotra (2001), o propósito do pré-teste é avaliar possíveis problemas de entendimento 

e permitir seu preenchimento de forma eficaz pelos respondentes. O pré-teste foi realizado com 

dez participantes e exigiu pequenos ajustes para dar maior clareza na exposição das cartelas. 

3.3 Coleta de Dados 

O link de acesso ao questionário foi distribuído para a base de dados da startup Know-

How Learning, uma empresa produtora de conteúdo online, localizada no Rio de Janeiro. No 

total, 489 pessoas acessaram o questionário, dos quais 152 ficaram incompletos e 337 foram 

respondidos integralmente (69%). Desses 337 questionários completos, 241 eram jovens com 

idades entre 18 e 29 anos e compôs, portanto, a amostra final considerada neste estudo.  
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Este capítulo está dividido em cinco seções. A primeira detalha o perfil da amostra e a 

segunda contém os resultados da análise conjunta, que levou em conta cinco atributos na 

escolha de uma empresa para trabalhar. Na terceira seção, são apresentados os resultados da 

questão que solicitava aos participantes que hierarquizassem oito atributos considerados para a 

escolha daquela empresa para trabalhar. Em seguida, com base na questão sobre a hierarquia 

de atributos, são apresentadas análises de variância, comparando as preferências dos 

participantes segundo gênero, cor da pele, grupo geracional e faixa de renda. Por fim, a quinta 

seção contém as análises de correlação entre valores pessoais e as preferências de empresas 

para trabalhar.    

4.1 Perfil da Amostra 

Conforme já destacado, a amostra considerada no estudo incluiu 241 jovens de 18 a 29 

anos. Desse total, houve um equilíbrio entre homens (51%) e mulheres (49%). As idades 

variaram conforme apresentado no Gráfico 1, com média de 24 anos.  

Gráfico 1 - Distribuição da amostra por idade 

 
 

 

Na literatura sobre gerações, alguns postulam o surgimento da chamada Geração Z, 

composta por jovens nascidos a partir de 1995 e que teriam, atualmente, 24 anos ou menos 

(FRANCIS; HOEFEL, 2018). Partindo dessa classificação, podemos considerar que, do total 
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de jovens que participaram da pesquisa, 118 pertencem à Geração Z (49%), com idades entre 

18 e 24 anos, e 123 são da Geração Y (51%), com idades entre 25 e 29 anos. 

Com relação à cor da pele, 74% dos participantes se consideraram brancos, 5% pardos 

e 20% pretos. Apenas 1% se considerou amarela ou indígena. Devido à predominância da cor 

branca, nas análises que se seguem a base foi dividida em brancos e não brancos. Com relação 

ao perfil educacional, 71,4% dos participantes tem nível superior ou pós-graduação concluída, 

enquanto os demais 28,6% têm até o ensino médio concluído.  

Por fim, a distribuição da amostra por faixa de renda está apresentada no Gráfico 2. 

Conforme se pode observar, 50% dos participantes têm renda familiar superior a 10 salários 

mínimos por mês, ou seja, recebem mais do que R$ 9.980 mensais.  

Gráfico 2 – Distribuição da amostra por faixa de renda 

 
 

 

4.2 Análise Conjunta 

Os resultados da análise conjunta estão apresentados na Tabela 1. Conforme se pode 

observar, o salário foi o atributo com maior importância, seguido pelas perspectivas de carreira 

e pela valorização do equilíbrio vida pessoal – vida profissional. Relativamente a esses três 

atributos, o tipo e o ambiente de trabalho foram considerados menos importantes pelos 

participantes na escolha de uma empresa para trabalhar.  
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Tabela 1 - Importância média dos atributos e utilidade dos níveis  

Atributo 
Importância 

Média 
Nível Utilidade 

Carreira 26,5% 
Poucas perspectivas 1,981 

Boas perspectivas 3,963 

Salário 38,0% 

Abaixo da média 1,419 

Média 2,837 

Acima da média 4,256 

Equilíbrio vida pessoal 
– vida profissional 

25,1% 
Não valorizado 1,871 

Valorizado 3,742 

Tipo de trabalho 6,5% 
Rotineira -0,242 

Variada 0,242 

Ambiente de trabalho 3,9% 
Tradicional -0,147 

Dinâmica 0,147 

Constante do Modelo: -3,176 

 

Os resultados da análise conjunta realizada tiveram ajuste estatístico com um coeficiente 

de Pearson de 0,975 e Tau de Kendall de 0,929. Kendall foi utilizado como uma medida para a 

validação interna do modelo de análise multivariada.  

O Gráfico 3 reproduz esses resultados, evidenciando o papel de destaque do atributo 

salário na escolha de uma empresa para trabalhar, seguido de perspectivas de carreira e do 

equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional.  

Gráfico 3 – Importância relativa dos atributos  
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Os resultados também apontaram qual seria a “empresa ideal”, ou seja, aquela com a 

maior utilidade (-3,176 + 3,963 + 4,256 + 3,742 + 0,242 + 0,147 = 9,174), conforme 

apresentado na Figura 2. 

Figura 2 – Empresa com Utilidade Máxima 

 

  

 A empresa oferece boas oportunidades de carreira 

 Salário acima da média do mercado 

 O equilíbrio vida pessoal - vida profissional é valorizado 

 Tarefas/atividades variadas  

 Empresa dinâmica, com estrutura organizacional horizontal 

 
 

 

 
Em contrapartida a empresa com menor utilidade (-3,176 + 1,981 + 1,419 + 1,871 -

0,242 - 0,147 = 1,706) foi aquela apresentada no questionário como “Empresa 1” e reproduzida 

na Figura 3.   

Figura 3 – Empresa com Utilidade Mínima 

  
 

 Nessa empresa, as oportunidades de carreira são limitadas  

 Salário abaixo da média do mercado  

 O equilíbrio vida pessoal - vida profissional é pouco valorizado 

 Tarefas/atividades rotineiras 

 Empresa tradicional, com estrutura organizacional hierarquizada  

 

 

Os gráficos 4 a 8 apresentados a seguir ilustram a utilidade dos níveis de cada um dos 

atributos pesquisados. 
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Gráfico 4 – Utilidade dos níveis do atributo salário 

  
 

Gráfico 5 – Utilidade dos níveis do atributo carreira 
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Gráfico 6 – Utilidade dos níveis do atributo equilíbrio entre vida pessoal e 

profissional  

 

Gráfico 7 – Utilidade dos níveis do atributo tipo de trabalho 

 

Gráfico 8 – Utilidade dos níveis do atributo ambiente de trabalho 

 

 

 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

equilíbrio vida pessoal - vida profissional é
valorizado

equilíbrio vida pessoal - vida profissional é
pouco valorizado

-0.3

-0.2

-0.1

0

0.1

0.2

0.3

Tarefas/atividades variadas Tarefas/atividades rotineiras

-0.2

-0.15

-0.1

-0.05

0

0.05

0.1

0.15

0.2

Empresa dinâmica, com estrutura
organizacional horizontal

Empresa tradicional, com estrutura
organizacional hierarquizada



 

 

 

27 

4.3 Hierarquia de importância dos atributos  

Além da análise conjunta, que englobou um conjunto de cinco atributos, uma outra 

questão pediu aos participantes que definissem a ordem de preferência de oito atributos na 

escolha de uma empresa para trabalhar. Os resultados estão apresentados no Gráfico 9, cabendo 

destacar que as menores médias representam os atributos mais valorizados. 

Gráfico 9 – Hierarquia dos Atributos 

 

 
 

Conforme se pode observar, assim como na análise conjunta, os dois principais atributos 

valorizados foram perspectivas de carreira e remuneração, sendo apenas a ordem de 

importância diferente. Outro ponto a ser destacado refere-se à pouca importância atribuída ao 

acesso a treinamentos e à segurança e estabilidade.  

Também neste bloco da pesquisa havia uma questão aberta e opcional, solicitando ao 

participante que apontasse outros atributos que considerasse importantes, além dos oito 

apresentados. Oitenta e nove participantes responderam à questão, e os pontos mais destacados 

foram: localização ou distância entre trabalho e residência, ética, responsabilidade social e 

compromisso com a sustentabilidade, qualidade dos líderes/chefes/gestores, valorização da 

diversidade, reconhecimento, respeito/valorização do trabalhador/profissional, cultura da 

empresa, horário flexível e home office, e alinhamento com os valores da empresa. 
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4.4 Análises de Variância 

Uma crítica que tem sido feita à literatura sobre gerações diz respeito ao tratamento de 

um grupo geracional como homogêneo, desconsiderando fatores importantes como gênero, cor 

da pele, escolaridade e classe social (ROCHA-DE-OLIVEIRA; PICCININI; BITENCOURT, 

2012; GUILLOT-SOULEZ E SOULEZ, 2014). Nesse sentido, procuramos avaliar possíveis 

diferenças relacionadas a essas características individuais, junto a esse grupo relativamente 

homogêneo em relação à faixa etária. Para tanto, foram conduzidas análises de variância 

(ANOVA). 

Com relação ao gênero dos participantes, foram encontradas diferenças significativas 

na importância conferida ao atributo salário e benefícios, com os homens dando mais valor do 

que as mulheres – ver Tabela 2. 

Tabela 2 – Análise de Variância por Gênero 

  
Feminino 

(n=117) 

Masculino 

(n=124) 
F 

Salário e benefícios 4,03 3,27 8,951** 

Acesso a treinamento 5,64 6,07 2,776 

Segurança e estabilidade 5,27 5,64 1,657 

Trabalho interessante 4,43 4,10 1,225 

Bom ambiente de trabalho 3,80 3,84 ,020 

Perspectivas de carreira 3,24 3,39 ,316 

Reputação da empresa 5,30 5,22 ,072 

Equilíbrio trabalho-família 4,29 4,48 ,452 

   Obs.: ** p<0,01. 

 

Com relação à cor da pele, as análises apontaram diferenças significativas na avaliação 

de importância dos atributos salário e benefícios, e trabalho interessante – mais valorizados 

pelos jovens de cor branca – e também na avaliação de importância dos atributos acesso a 

treinamentos e segurança e estabilidade, mais valorizados pelos jovens não brancos, conforme 

mostra a Tabela 3.  
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Tabela 3 – Análise de Variância por Cor da Pele 

 Não branca 

(n=63) 

Branca 

(n=178) 
F 

Salário e benefícios 4,19 3,44 6,771* 

Acesso a treinamento 5,35 6,04 5,643* 

Segurança e estabilidade 4,92 5,65 5,255* 

Trabalho interessante 4,86 4,04 5,825* 

Bom ambiente de trabalho 3,79 3,83 ,018 

Perspectivas de carreira 3,11 3,39 ,857 

Reputação da empresa 4,95 5,37 1,444 

Equilíbrio trabalho-família 4,83 4,23 3,658 

Obs.: * p<0,05. 

 

Em seguida, foram analisadas as diferenças entre jovens com e sem nível superior, 

apresentadas na Tabela 4. Conforme se pode observar, os jovens sem educação superior 

valorizam mais a segurança e estabilidade do que os que possuem nível superior. E por outro 

lado, desempenhar um trabalho interessante aparece significativamente mais importante para 

os jovens com nível superior do que para os que não tiveram acesso a esse nível educacional. 

Tabela 4 – Análise de Variância por Escolaridade 

 Sem nível superior 

(n=69) 

Com nível superior 

(n=172) 
F 

Salário e benefícios 3,97 3,51 2,736 

Acesso a treinamentos 5,71 5,92 ,555 

Segurança e estabilidade 4,78 5,73 9,556** 

Trabalho interessante 4,87 4,01 6,909** 

Bom ambiente de trabalho 3,83 3,82 ,001 

Perspectivas de carreira 3,26 3,34 ,069 

Reputação da empresa 5,01 5,35 1,036 

Equilíbrio trabalho-família 4,57 4,31 ,682 

Obs.: ** p<0,01. 

 

As análises de variância por faixa de renda também apontaram diferenças significativas. 

Conforme apresentado na Tabela 5, a amostra foi dividida em três faixas de renda. Foram 

encontradas diferenças significativas em relação aos atributos salário e benefícios, acesso a 

treinamento, segurança e estabilidade, e trabalho interessante. 
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Tabela 5 – Análise de Variância por Faixa de Renda 

 Até 4 SM 

(n=71) 

4 a 10 SM 

(n=50) 

10 ou mais SM 

(n=120) 
F 

Salário e benefícios 4,03 3,96 3,28 4,160* 

Acesso a treinamento 5,32 5,64 6,28 5,547** 

Segurança e estabilidade 4,82 5,62 5,78 4,548* 

Trabalho interessante 4,99 3,96 3,95 5,143** 

Bom ambiente de trabalho 3,59 3,82 3,96 ,803 

Perspectivas de carreira 3,30 3,34 3,32 ,007 

Reputação da empresa 5,17 5,18 5,34 ,154 

Equilíbrio trabalho-família 4,79 4,48 4,11 2,355 

Obs.: * p<0,05; ** p<0,01. 

 

Testes post hoc de Tukey revelaram que jovens com renda familiar inferior a 4SM 

valorizam menos a remuneração (salário e benefícios) do que jovens com renda familiar 

superior a 10SM (p=0,029). Esses mesmos jovens com renda familiar mais baixa também 

valorizam significativamente menos o atributo trabalho interessante, quando comparados aos 

jovens com renda intermediária (p=0,041) e mais alta (p=0,008). Por outro lado, os jovens com 

renda familiar mais baixa dão mais valor ao acesso a treinamento (p=0,004) e à segurança e 

estabilidade (p=0,009) do que os jovens de renda familiar mais alta, superior a 10SM. 

Por fim, com o objetivo de contribuir para o debate em torno das possíveis diferenças 

entre as Gerações Y e Z, foi realizada uma comparação da importância dos atributos segundo 

esses dois grupos. Os resultados não apontaram nenhuma diferença significativa – ver Tabela 

6 –, evidenciando que, para esta amostra, os atributos importantes na escolha de uma empresa 

para trabalhar não variam significativamente entre os jovens dessas duas gerações.  

Tabela 6 – Análise de Variância por Geração 

 Geração Z 

(n=118) 

Geração Y 

(n=123) 
F 

Salário e benefícios 3,74 3,54 ,568 

Acesso a treinamento 5,70 6,02 1,452 

Segurança e estabilidade 5,46 5,46 ,000 

Trabalho interessante 4,12 4,39 ,826 

Bom ambiente de trabalho 3,76 3,88 ,214 

Perspectivas de carreira 3,48 3,15 1,570 

Reputação da empresa 5,21 5,30 ,086 

Equilíbrio trabalho-família 4,53 4,25 ,988 
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Como a base de dados era mais ampla em relação à faixa etária, em uma segunda análise 

foram incluídos todos os membros da Geração Y, ou seja, aqueles com idades entre 25 e 37 

anos, ou seja, nascidos entre 1982 e 1994 (TWENGE, 2010). Nesse caso, os resultados 

mostraram que os membros da Geração Y valorizam mais o equilíbrio trabalho-família do que 

os jovens desta nova Geração Z. Nenhuma outra diferença foi significativa, conforme mostra a 

Tabela 7. 

Tabela 7 – Análise de Variância por Geração (base completa) 

  
Geração Z 

(n=118) 

Geração Y 

(n=181) 
F 

Salário e Benefícios 3,74 3,48 1,279 

Acesso a Treinamento 5,70 6,10 3,034 

Segurança e estabilidade 5,46 5,22 ,793 

Trabalho interessante 4,12 4,45 1,465 

Bom ambiente de trabalho 3,76 3,96 ,696 

Perspectivas de carreira 3,48 3,44 ,038 

Reputação da empresa 5,21 5,41 ,505 

Equilíbrio trabalho-família 4,53 3,95 5,020* 

Obs.: * p<0,05. 

 

 

4.5 A relação entre valores pessoais e atributos valorizados 

A última etapa da análise dos dados envolveu a investigação da relação entre os valores 

pessoais e os atributos valorizados na escolha de uma empresa para trabalhar. Para medir os 

valores pessoais, foi utilizada a escala de valores de Schwartz. Mais especificamente, levou-se 

em consideração as quatro dimensões identificadas em sua teoria (SCHWARTZ, 2012), que 

são abertura à mudança em oposição à conservação, e a autopromoção em oposição à 

autotranscendência. As médias estão apresentadas no Gráfico 10.  
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Gráfico 10 – Valores Pessoais 

 
 

 

Conforme se pode observar, a dimensão mais elevada foi a da autotranscendência, em 

linha com a literatura. Segundo evidências, as pessoas tendem a valorizar essa dimensão – que 

engloba os valores universalismo e benevolência – por ser esta a mais socialmente aceita. A 

dimensão conservação foi a que teve a menor média, o que também é consistente tendo em vista 

que o grupo pesquisado foi de jovens. 

A Tabela 8 apresenta as médias, desvio-padrão e correlações entre os atributos 

pesquisados e as dimensões associadas aos valores pessoas. Com relação à dimensão 

autotranscendência, não foram verificadas correlações significativas com os atributos 

considerados na escolha de uma empresa para trabalhar. Já a dimensão conservação aparece 

significativamente correlacionada com o atributo segurança e estabilidade, indicando que 

quanto mais um jovem possui esse valor, mais importante é conseguir trabalho numa empresa 

que ofereça segurança e estabilidade (lembrando que valores menores indicam importância 

maior). Com relação à dimensão autopromoção, associada aos valores poder, realização e 

hedonismo, esta apareceu significativamente correlacionada com os atributos salário e 

benefícios, segurança e estabilidade, acesso a treinamento e perspectivas de carreira. Para 

jovens que valorizam a autopromoção, é mais importante trabalhar em empresas que ofereçam 

remuneração atrativa e perspectivas de carreira, sendo menos relevantes a segurança e o acesso 

a treinamento. Por fim, a abertura a mudança se mostrou significativamente correlacionada com 

a segurança e estabilidade, indicando que jovens abertos à mudança dão menos importância à 

segurança e à estabilidade na escolha de uma empresa para trabalhar.  
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Tabela 8 – Médias, Desvio-Padrão e Correlações 

  Média DP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Salário e benefícios 3,6 1,98 1           

2. Acesso a treinamento 5,9 2,02 -,23** 1          

3. Segurança e estabilidade 5,5 2,20 -,13* ,04 1         

4. Trabalho interessante 4,3 2,32 -,18** -,29** -,36** 1        

5. Bom ambiente de trabalho 3,8 1,93 -,10 -,24** -,24** ,04 1       

6. Perspectivas de carreira 3,3 2,04 ,01 ,01 -,23** -,10 -,13* 1      

7. Reputação da empresa 5,3 2,35 -,28** -,06 ,04 -,13* -,27** -,16* 1     

8. Equilíbrio trabalho-família 4,4 2,13 ,01 -,17** -,16* -,07 ,04 -,34** -,29** 1    

9. Autotranscendência 5,2 0,84 ,11 ,10 ,02 -,06 -,07 -,07 ,01 -,03 1   

10. Conservação 4,1 0,94 -,01 ,08 -,19** ,13* ,04 ,07 -,15* ,05 ,47** 1  

11. Autopromoção 4,4 0,84 -,17** ,22** ,14* -,07 -,03 -,17** ,05 ,02 ,39** ,31** 1 

12. Abertura à mudança 4,5 0,84 -,04 ,12 ,13* -,11 -,06 -,09 ,06 -,04 ,52** ,19** ,61** 

 

Todos esses resultados se mostraram intuitivamente consistentes, indicando que os 

valores pessoais, medidos segundo a teoria de valores de Schwartz, influenciam as atitudes 

relacionadas à escolha de uma empresa para trabalhar. Nesse sentido, a identificação dos 

valores pessoais dos candidatos pode ser utilizada como ferramenta para orientar a avaliação 

do ajuste e do interesse dos mesmos num processo de recrutamento e seleção.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O objetivo principal deste estudo foi investigar o que os jovens buscam no momento da 

escolha de uma empresa para trabalhar. Conforme foi possível observar, salário atrativo e boas 

perspectivas de carreira, juntamente com a perspectiva de uma vida equilibrada foram os 

aspectos mais valorizados, em detrimento de um ambiente de trabalho dinâmico e da 

possibilidade de realizar atividades variadas.  

Existem muitos estereótipos envolvendo as expectativas de carreira desse grupo, de 

forma que os resultados deste trabalho buscaram lançar luz sobre esta questão. Desta forma, 

este trabalho contribui com evidências empíricas sobre um tema que tem atraído a atenção tanto 

de pesquisadores quanto de praticantes.  

Outro ponto que merece destaque foi o uso da análise conjunta para identificação dos 

atributos valorizados, uma técnica considerada mais robusta quando se avalia preferências em 

que múltiplos atributos estão envolvidos. Apesar de ser bastante utilizado em pesquisas e na 

literatura de marketing, não encontramos trabalhos nacionais relacionados à carreira e escolhas 

profissionais que tenham feito uso deste método.  

Sob a ótica prática, os resultados deste trabalho podem ser úteis para as áreas de recursos 

humanos das empresas, especialmente para o desenvolvimento de programas de recrutamento 

e seleção de novos talentos. A partir dos dados apresentados, as organizações poderão reavaliar 

suas ações de recrutamento, contribuindo com uma reavaliação dos atributos oferecidos para 

esses jovens, a fim de tornar suas vagas mais atraentes na visão dos candidatos.  

Conforme os resultados apontaram, os jovens parecem priorizar o salário oferecido, 

embora também tenham a perspectiva de avançar na carreira e de ter uma carga de trabalho que 

seja consistente com uma vida pessoal plena. A importância de uma rotina de trabalho variada 

e de um ambiente de trabalho dinâmico e estimulante foi relativamente menor. Nesse sentido, 

é possível que a preocupação com a remuneração seja reflexo do cenário no qual o país se 

encontra e da busca por alguma autonomia financeira, característico de jovens em começo de 

carreira. O equilíbrio entre vida pessoal e profissional, por outro lado, parece refletir um desejo 

de trabalhar e, ao mesmo tempo, poder desfrutar de diferentes momentos de lazer e 

relaxamento. 
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5.1 Limitações do Estudo  

Uma importante limitação do estudo está relacionada a amostra, obtida por conveniência 

a partir de uma base de clientes de uma empresa que oferece treinamentos online. O perfil da 

amostra, segundo escolaridade, cor da pele e faixa de renda também se mostrou pouco 

representativo da população jovem brasileira, o que impede qualquer tipo de generalização.  

5.2 Sugestões para Pesquisas Futuras  

O questionário continha uma pergunta aberta onde o respondente poderia acrescentar 

outros atributos que considerasse relevantes, não presentes na lista de oito itens apresentada. 

Dentre as respostas, algumas chamaram a atenção pela recorrência com que forma 

mencionadas, incluindo a localização ou distância entre trabalho e residência e a questão da 

ética e da responsabilidade socioambiental. Logo, para pesquisas futuras é sugerido que esses 

atributos sejam levados em consideração. 

Também pode ser interessante a condução de estudos longitudinais, que busquem 

avaliar as preferências de empresa para trabalhar mudam com o tempo, em função da 

maturidade profissional e/ou das experiências de trabalho vivenciadas.  

Outra via potencial de pesquisa é investigar os tipos de pacotes de remuneração e 

benefícios que os mais jovens consideram atraentes. Por exemplo, pode-se analisar a 

preferência desse grupo em relação à remuneração fixa ou variável (por desempenho), 

considerando que esta última, apesar de potencialmente mais justa, pode exigir um investimento 

de tempo que comprometa o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Todas essas vias de 

pesquisa podem contribuir para o desenho de propostas de valor mais atraentes para essa nova 

geração de trabalhadores. 
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APÊNDICE 1 – QUESTIONÁRIO DA PESQUISA 

Bloco 1 – Hierarquia de Atributos 

Para você, qual a importância dos fatores abaixo na escolha de uma empresa para trabalhar? 

Por favor, ordene os fatores do MAIS importante (1) para o MENOS importante (8), 

movendo-os para cima e para baixo. 

Salário e benefícios atraentes 

Acesso a treinamentos 

Segurança e estabilidade  

Trabalho interessante  

Bom ambiente de trabalho 

Perspectiva de crescimento na carreira 

Empresa com boa reputação no mercado 

Jornada de trabalho permite equilíbrio com vida pessoal  

 

Há outros fatores que você leva em consideração na escolha de uma empresa para trabalhar? 

Se sim, por favor descreva abaixo. 

 

Bloco 2 – Análise Conjunta 

A seguir, serão apresentadas as características de oito tipos de empresa. Por favor, informe o 

quanto você gostaria de trabalhar em cada uma delas. 

(O descritivo das oito empresas consta do Apêndice 2) 

 

Você gostaria de trabalhar nessa empresa? 

Com 

certeza 

não 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Com 

certeza 

sim 

 

 

Bloco 3 – Dados Sociodemográficos 

Gênero 

Masculino 

Feminino 

Outro 

 

Idade: _____ anos 

 

Cor da pele/etnia 

Branca 

Preta 

Parda 

Amarela 

Indígena 
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Agora gostaríamos de saber um pouco mais sobre sua escolaridade. 

Qual o seu grau de instrução? Por favor, informe o nível mais alto que concluiu. 

Ensino Fundamental 

Ensino Médio 

Ensino Superior 

Pós-graduação (especialização, mestrado ou doutorado) 

 

Em qual das seguintes faixas está sua renda mensal familiar bruta?  

Até R$ 1.960 

Entre R$ 1.961 e R$ 3.920 

Entre R$ 3.921 e R$ 9.800 

Entre R$ 9.801 e R$ 19.600 

Mais de R$ 19.600 

 

 

Bloco 4 – Valores Pessoais 

Para terminar, gostaríamos de saber um pouco mais sobre você. Por favor, indique o quanto 

cada uma das pessoas descritas abaixo se parece com você, onde:  

1=Não se parece nada comigo e 6= Se parece muito comigo. 

 

1 
Pensar em novas ideias e ser criativo é importante para ele/ela. Gosta de fazer coisas 

originais e do seu jeito. 

2 Ser rico(a) é importante para ele/ela. Quer ter muito dinheiro e possuir coisas caras. 

3 
Acredita que é importante que todas as pessoas do mundo sejam tratadas com 

igualdade e que todos devem ter oportunidades iguais na vida. 

4 
Acha importante mostrar suas habilidades. Quer que as pessoas admirem o que 

ele/ela faz. 

5 
Acha importante viver em ambientes seguros. Evita qualquer coisa que possa 

ameaçar sua segurança. 

6 
Gosta de surpresas e está sempre procurando coisas novas para fazer. Acha que é 

importante fazer muitas coisas diferentes na vida. 

7 
Acredita que as pessoas devem fazer o que lhes é dito. Acha que as pessoas devem 

sempre seguir as regras, mesmo quando ninguém está vendo. 

8 
Acha importante ouvir pessoas que são diferentes dele/dela. Mesmo quando discorda, 

quer ser capaz de quer entendê-los(las). 

9 
Acha importante ser humilde e modesto(a). Tenta não chamar a atenção para si 

mesmo(a). 

10 Divertir-se é importante para ele/ela. Ele/ela gosta de se “mimar”. 

11 
Considera importante tomar suas próprias decisões sobre o que faz. Gosta de ser livre 

e de não depender dos outros. 

12 
Acha muito importante ajudar as pessoas ao seu redor. Gosta de cuidar do bem-estar 

delas. 

13 
Ser bem-sucedido(a) é muito importante para ele/ela. Espera que as pessoas 

reconheçam suas realizações. 

14 
Acha importante que o governo garanta sua segurança contra todas as ameaças. Quer 

que o estado seja forte para poder defender seus cidadãos. 
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15 Procura aventuras e gosta de correr riscos. Quer ter uma vida emocionante. 

16 
Acha importante sempre agir corretamente. Procura evitar fazer qualquer coisa que as 

pessoas possam achar errado. 

17 
É importante para ele/ela obter o respeito dos outros. Quer que as pessoas façam o 

que ele/ela diz. 

18 Acha importante ser leal aos amigos. Busca se dedicar às pessoas próximas a ele/ela. 

19 
Acredita fortemente que as pessoas deveriam preservar a natureza. Cuidar do meio 

ambiente é importante para ele/ela. 

20 
A tradição é importante para ele/ela. Procura seguir os costumes transmitidos por sua 

religião e/ou sua família. 

21 
Procura todas as chances que pode para se divertir. É importante para ele/ela fazer 

coisas que lhe dão prazer. 
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APÊNDICE 2 – CARTELAS DA ANÁLISE CONJUNTA 

  
      Empresa 1 

 

 Nessa empresa, as oportunidades de carreira são limitadas  

 Salário abaixo da média do mercado  

 O equilíbrio vida pessoal - vida profissional é pouco valorizado  

 Tarefas/atividades rotineiras  

 Empresa tradicional, com estrutura organizacional hierarquizada 

 

      Empresa 2  

 

 A empresa oferece boas oportunidades de carreira 

 Salário abaixo da média do mercado 

 O equilíbrio vida pessoal - vida profissional é valorizado 

 Tarefas/atividades variadas  

 Empresa dinâmica, com estrutura organizacional horizontal 

 
      Empresa 3 

 
 A empresa oferece boas oportunidades de carreira 

 Salário abaixo da média do mercado 

 O equilíbrio vida pessoal - vida profissional é valorizado 

 Tarefas/atividades rotineiras 

 Empresa tradicional, com estrutura organizacional hierarquizada 

 
      Empresa 4  

 
 Nessa empresa, as oportunidades de carreira são limitadas 

 Salário acima da média do mercado 

 O equilíbrio vida pessoal - vida profissional é valorizado 

 Tarefas/atividades variadas  

 Empresa tradicional, com estrutura organizacional hierarquizada 
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      Empresa 5 

 
 Nessa empresa, as oportunidades de carreira são limitadas 

 Salário abaixo da média do mercado 

 O equilíbrio vida pessoal - vida profissional é valorizado 

 Tarefas/atividades rotineiras  

 Empresa dinâmica, com estrutura organizacional horizontal 

 

      Empresa 6 

 
 A empresa oferece boas oportunidades de carreira 

 Salário na média do mercado 

 O equilíbrio vida pessoal - vida profissional é valorizado 

 Tarefas/atividades variadas 

 Empresa tradicional, com estrutura organizacional hierarquizada 

 

      Empresa 7  

 
 Nessa empresa, as oportunidades de carreira são limitadas 

 Salário abaixo da média do mercado 

 O equilíbrio vida pessoal - vida profissional é valorizado 

 Tarefas/atividades variadas  

 Empresa dinâmica, com estrutura organizacional horizontal 

 
Empresa 8 

  

 A empresa oferece boas oportunidades de carreira 

 Salário acima da média do mercado 

 O equilíbrio vida pessoal - vida profissional é pouco valorizado 

 Tarefas/atividades rotineiras  

 Empresa dinâmica, com estrutura organizacional horizontal 
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APÊNDICE 3 – SINTAXE DO SPSS 

Abaixo consta a sintaxe do SPSS utilizada para a análise conjunta. 

 
CONJOINT PLA = '/Users/caiocordeiro/Downloads/COMBINACAO.sav' 

/DATA = '/Users/caiocordeiro/Downloads/DadosCaio241.sav' 

/SCORE = CART1 To CART8 

/FACTORS = CAR (LINEAR MORE) SAL (LINEAR MORE) EQU (LINEAR MORE) TIP 

(DISCRETE) AMB (DISCRETE) 

 

 
  


