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[...] A água dá o exemplo da conduta correta nessas 

condições. Prossegue fluindo e vai preenchendo 

todas as depressões que encontra. Não vacila ante 

nenhuma passagem perigosa, não retrocede ante 

nenhuma queda, e nada a faz perder sua natureza 

essencial. 

(Provérbio Chinês – hexagrama 29 – I Ching) 



RESUMO 

 

Neste estudo, buscamos examinar semelhanças e diferenças entre gerações usando 

características associadas a Liderança Ética e a Liderança Humilde. Essas características 

específicas, já utilizadas em estudos anteriores, identificam valores considerados, de maneira 

geral, como existentes nos bons lugares para trabalhar. Embora se suponha que todas essas 

características são desejáveis independentemente da idade do funcionário, propomos que o 

valor de cada grupo de fatores varia por geração. O presente estudo utilizou o método 

quantitativo e concluiu que tanto a eticalidade quanto a humildade estão positivamente 

relacionadas com o engajamento e apontam que há diferenças na percepção destes valores, mas 

não com relação ao engajamento. Dessa forma, os resultados permitiram suportar que há 

diferenças nos valores com relação ao trabalho e diferenças nas percepções de eticalidade e 

humildade, mas não apresentam diferenciação no engajamento. Assim, as gerações moderam a 

relação entre a eticalidade e o engajamento, mas o efeito da humildade no engajamento para as 

Gerações Y e Z se percebe inexistente, demonstrando a relevância da pesquisa aplicada por 

contestar a tendência bibliográfica na crença da preferência por uma liderança puramente 

transformacional, revelando a necessidade de um grau transacional, característica da liderança 

ética, para a obtenção de um maior engajamento. 

 

Palavras-chaves – Valores do Trabalho, Gerações, Liderança Ética, Percepção da Eticalidade, 

Liderança Humilde, Percepção da Humildade, Engajamento. 
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ABSTRACT 

 

 

In this study, we seek to examine similarities and differences between generations 

using characteristics associated with Ethical Leadership and Humble Leadership. These specific 

characteristics, already used in previous studies, identify values generally considered to exist in 

good places to work. While it is assumed that all of these characteristics are desirable regardless 

of the employee's age, we propose that the value of each group of factors varies by generation. 

The present study used the quantitative method and concluded that both ethics and humility are 

positively related to engagement and point out that there are differences in the perception of 

these values, but not in relation to engagement. In this way, the results allowed us to support 

that there are differences in values regarding work and differences in perceptions of ethics and 

humility, but there is no differentiation in engagement. Thus, generations moderate the 

relationship between ethics and engagement, but the effect of humility on engagement for 

Generations Y and Z is perceived to be non-existent, demonstrating the relevance of applied 

research by contesting the bibliographic trend in the belief of preference for a purely leadership 

transformational, revealing the need for a transactional degree, characteristic of ethical 

leadership, to obtain greater engagement. 

 

 

Keywords – Work Values, Generations, Ethical Leadership, Perception of Ethicality, Humble 

Leadership, Perception of Humility, Engagement. 
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1. INTRODUÇÃO 

Hoje enfrentamos transformações nas organizações quase que diariamente. A 

importância dada a liderança, que, desde a antiguidade já chamava a atenção dos estudiosos, 

hoje é mais importante do que nunca. Peter Drucker, em 1996, parecia antever o reflexo do 

aceleramento da troca de informações no mundo altamente globalizado de hoje. Numa simples 

frase colocou todo o peso que sentimos hoje quando disse “a tarefa do líder é desenvolver 

líderes, pois toda empresa necessita deles, ainda que muitas negligenciem o seu 

desenvolvimento (Drucker, 1996, p. 162).  

Quanto mais rápido e competitivo o ambiente empresarial se torna, mais ágil as 

organizações precisam se tornar e mais liderança de mais pessoas são exigidas para poderem 

prosperar, pois liderar é lidar com a mudança (Kotter, 2000). Mesmo esses autores já vivendo, 

nem que por um breve momento, o boom do avanço tecnológico, jamais poderiam imaginar o 

que vivemos hoje. Porém, mesmo sem saberem o quão rápido a tecnologia dominaria e uniria 

o mundo nos transformando num só povo, acertaram precisamente e hoje, ninguém mais 

contesta a importância da figura do líder como a base de sustentabilidade e progresso das 

organizações. 

O líder, além de representante da organização, tem uma posição privilegiada para 

influenciar e modelar os liderados, transmitindo tanto os seus valores quanto os valores da 

organização. Neste sentido, as virtudes ganharam enorme força e, desde o surgimento da 

Psicologia Positiva, há um número crescente de investigações dedicadas à análise dos 

antecedentes de resultados positivos em ambientes organizacionais (Ferreira et al., 2016). 

Líderes éticos, que possuam honestidade e que sejam decisivos, criativos, otimistas e 

até corajosos, são bastante solicitados (Treviño et al., 2005). Para além da ética, um líder 

humilde, que ouve os outros e valoriza a contribuição dos funcionários é outra qualidade 

desejada (Owens et al., 2013). Assim, tanto a eticalidade quanto a humildade, são os estilos 

cujas características se mostram mais efetivas nas organizações contemporâneas, marcadas pela 

necessidade de constantes mudanças e adequação à velocidade dos mercados e da tecnologia 

(Owens et al., 2013; Treviño et al., 2005). 

No entanto, apesar da demanda por líderes organizacionais com tais características, é 

nas relações diretas com os liderados que tanto a humildade quanto a ética podem gerar atitudes 

e comportamentos positivos para os indivíduos e organização de forma ampla. Nesse sentido, 

compreender como são percebidos pelas diferentes gerações que compõem uma organização e 

compartilham o espaço organizacional e de que forma influenciam os indivíduos no dia a dia 
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do trabalho pode contribuir para a teoria e prática da gestão. Uma vez que as gerações 

apresentam necessidades, desejos e expectativas diferentes, impostas pela facilidade de 

relacionamento com outras pessoas e pela hiperconectividade, e apresentam diferentes 

percepções do mundo, elas podem trazer diferentes percepções sobre a humildade e a ética da 

liderança e como impactam o vínculo que possuem com o trabalho. Logo, investigar tais 

aspectos da liderança pode auxiliar a promover ambientes mais inclusivos e produtivos, 

compartilhados por trabalhadores de 3 ou 4 gerações (Guérin-Marion et al., 2018). 

Nesse sentido, o presente estudo busca investigar como as diferentes gerações, 

principalmente as gerações X, Y e Z, percebem a humildade e a ética da liderança, e como essa 

percepção influencia o engajamento do trabalho. Assim, o estudo busca identificar o 

engajamento com o trabalho frente as percepções geracionais sobre os estilos de liderança 

humilde e liderança ética, bem como as diferenças entre as gerações a partir dos valores 

geracionais dos indivíduos, para além de sua faixa etária. 

O presente estudo, portanto, contribui para a literatura e prática de gestão de pessoas a 

partir do melhor entendimento das diferentes percepções da liderança pelas gerações, fator de 

pouca preocupação de estudos anteriores, principalmente com relação a aspectos positivos da 

liderança (por exemplo, Meriac, Woehr, & Banister, 2010; Macky, Gardner e Forsyth, 2008). 

Apesar de alguns estudos examinarem diferenças geracionais em valores (Hansen & Leuty, 

2012; Cenamo & Gardner, 2008), poucos comparam diferenças geracionais na percepção e na 

relação da liderança com atitudes no trabalho. Ainda, o presente estudo pode estender 

descobertas de pesquisas anteriores a partir de uma melhor compreensão de como as diferenças 

geracionais afetam a relação entre estilos de liderança e o engajamento de funcionários (Benson 

& Brown, 2011; Cenamo & Gardner, 2008; Costanza et al., 2012). Ao examinar o papel das 

gerações desta forma, o estudo fornece uma perspectiva mais completa de gerenciamento de 

atitudes dos funcionários, a partir do papel da humildade e da ética da liderança, para além da 

literatura existente.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

O objetivo do estudo será investigar a percepção dos trabalhadores das diferentes 

gerações acerca da ética e da humildade dos líderes, e o efeito dessa liderança no engajamento 

e desempenho destes trabalhadores. Esperamos, com o estudo, auxiliar as organizações a 

compreenderem os limites da liderança e os efeitos de diferentes percepções no dia a dia do 

trabalho, permitindo que possam se preparar para atenderem as necessidades, desejos e 

expectativas das diferentes gerações, aumentando as possibilidades de obter maior engajamento 

e a retenção dos funcionários. Para isso, dividimos o referencial teórico em Virtudes da 

Liderança: Ética e Humildade, o efeito destas no engajamento e, finalmente, as diferenças 

geracionais. 

 

2.1. A Ética na Liderança 

Escândalos éticos em todo o mundo como Enron, WorldCom, Lehman Brothers, Sanlu 

Group CO, Vale do Rio Doce, JBS, têm chamado a atenção dos pesquisadores para o estudo 

das tomadas de decisões éticas e o comportamento ético dos líderes organizacionais. Da mesma 

forma, na esteira dos recentes escândalos corporativos que foram atribuídos ao ego, arrogância, 

senso de direito e auto importância dos executivos envolvidos (Boje et al., 2004), é que se foram 

amealhando pesquisadores interessados na virtude da humildade no comportamento do líder. 

O reconhecimento dessas dimensões morais levou ao estudo dos comportamentos 

éticos e humildes dos líderes. No caso da ética corporativa, esse interesse renovado, não é de 

forma alguma um desenvolvimento recente (Melé, 2009). Há muitos anos, pesquisadores já 

apontaram para a importância da ética como parte intrínseca na gestão do comportamento 

(Perez Lopez, 1993). Uma empresa bem gerida é uma empresa ética, e um bom gestor é um 

gestor ético. Se a ética é integrada em cada decisão do gestor, significa que ele vive por virtudes 

morais (Melé, 2009), e por todas elas pois, as virtudes são mutuamente aprimoradas e 

interdependentes. 

A humildade, por sua vez, é uma virtude que enfrentou inúmeros desafios, tanto 

conceituais como metodológicos, e que ocasionaram na demora de seu aprofundamento. No 

entanto, o aumento da popularidade da psicologia positiva forneceu uma base sólida para 

considerar o estudo das virtudes como um tema legítimo (Peterson & Seligman, 2004) que, 

somado ao interesse dos pesquisadores, resultou na descoberta de que o exercício dessa virtude 

em particular é necessário para a qualidade do trabalho do bom gestor (Argandona, 2015). Mais 

ainda, que a humildade pode gerar efeitos positivos em vários resultados organizacionais 
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importantes, incluindo desempenho, satisfação, orientação de metas de aprendizagem, 

engajamento e rotatividade (Owens et al., 2013). 

Com relação à ética na liderança, Ahmad & Gao (2018) sugerem que a liderança ética 

é eficaz no aprimoramento do engajamento dos funcionários, demonstrando que se trata de um 

valor admirado, que proporciona uma percepção de que o ambiente é propício para se 

desenvolver através de um caminho sustentável. Ainda, estudos também apontam que o Líder 

Ético deve ser capaz de atuar como indutor do bem desempenho, promovendo o aumento do 

comprometimento organizacional e o desempenho das tarefas (De Hoogh & Den Hartog, 2009; 

Hassan et al., 2014). 

A grande maioria dos trabalhos acadêmicos trazem como precursor dos estudos da 

liderança ética os escândalos de alto escalão em todo o mundo, como dito anteriormente. Após 

estes episódios, ficou clara a necessidade das organizações de demonstrarem a seus 

consumidores e acionistas um maior alinhamento com as normas, buscando líderes com fortes 

valores éticos.  Assim, o que se espera de um Líder Ético é que, para além de promover um 

aumento de engajamento dos liderados, que o mesmo atue na disciplina e na promoção de 

compliance. Tal demanda fez com que pesquisadores estudassem a tomada de decisões éticas 

e o comportamento ético dos líderes empresariais, o que levou à descoberta de que a Liderança 

Ética influencia positivamente os liderados em uma variedade de atitudes e comportamentos, 

como satisfação no trabalho, voz, desempenho no papel, comportamento de cidadania 

organizacional, bem-estar e criatividade (Brown et al., 2005; Lindblom et al., 2015; Chughtai 

et al., 2015; Piccolo et al., 2010; Walumbwa et al., 2011). 

Com o aprofundamento no tema, surgiram várias definições sobre a liderança ética. 

Neste estudo, utilizamos a definição de Brown et al., (2005), que sugere que a liderança ética é 

“a demonstração de conduta normativamente adequada por meio de ações pessoais e das 

relações interpessoais, assim como a promoção de tal conduta para os liderados, utilizando-se 

da comunicação bidirecional, reforçando e tomada de decisão”. 

Pela definição, percebe-se que se toma por base a perspectiva da aprendizagem social 

(Bandura, 1986), onde o indivíduo aprende por meio da observação dos exemplos da conduta 

apropriada do líder, passando a reproduzir suas atitudes e comportamentos e absorvendo, assim, 

seus valores através das próprias experiências. Destaca-se que para reforçar o aprendizado, o 

Líder Ético recompensa ou impõe punições, face ao alinhamento dos liderados em relação a 

eticalidade pretendida (Brown et al., 2005). 

Para a demonstração da conduta normativamente apropriada, o Líder Ético deve ser 

uma pessoa moral e um gerente moral simultaneamente. Por um lado, a “Pessoa moral” 
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significa que o Líder deve ter motivação altruísta, deve ser íntegro, confiável, ou seja, deve ter 

uma personalidade característica que possa ser percebida. O “Gerente moral” por sua vez, 

significa que o Líder, obrigatoriamente, deve basear suas tomadas de decisão de forma justa e 

equilibrada, deve expressar suas expectativas em relação aos papeis desempenhados pelos 

subordinados alinhados com os objetivos da organização, e mostrar um cuidado sincero com os 

seguidores (Brown et al., 2005). 

Logo, o Líder Ético, deve se comportar eticamente tanto em sua vida pessoal quanto 

profissional, somente aplicando regras baseadas em decisões éticas. A construção de liderança 

ética, portanto, encontra-se distante das construções de lideranças semelhantes e é responsável 

pela variância incremental nos diferentes resultados relacionados ao trabalho e à atitude dos 

funcionários (Ng & Feldman, 2015), justamente por recompensarem as condutas éticas 

adequadas e punirem aquelas consideradas inadequadas (Brown & Treviño, 2006; Treviño et 

al., 2000). 

Ao longo de vinte anos de desenvolvimento de pesquisas sobre a liderança ética, vários 

estudos contribuíram para o aprofundamento e aperfeiçoamento do construto e seus efeitos, 

tanto teórica como empiricamente. Teoricamente, foram incluídos no rol de atributos e 

comportamentos éticos específicos, a integridade, justiça, consideração, preocupação com 

sustentabilidade e a orientação ética, além do esclarecimento de papéis e comportamentos de 

poder (De Hoogh & Den Hartog, 2008; Kalshoven, Den Hartog & De Hoogh, 2011; Resick et 

al., 2006). Empiricamente, os efeitos positivos sugeridos na relação líder-liderado foram o 

comportamento ético do subordinado (Li et al, 2014), a satisfação com o trabalho do empregado 

(Kim & Brymer, 2011; Lindblom, Kajalo, & Mitronen, 2015; Neubert et al., 2009) e, 

finalmente, o engajamento no trabalho (Ahmad & Gao, 2018; Asif et al., 2019; Den Hartog & 

Belschak, 2012). 

Enquanto os líderes éticos são considerados honestos, confiáveis, objetivos e justos e 

utilizam mecanismos de comunicação permanente, a partir da recompensa e punição, estimulam 

o comportamento ético e atitudes positivas de seus subordinados, determinantes para a melhoria 

da produtividade e engajamento do liderado (Brown et al., 2005; Treviño et al., 2003), líderes 

humildes o fazem a partir de características e mecanismos distintos, os quais podem gerar 

resultados semelhantes e, assim, serem percebidos e influenciarem liderados de diferentes 

gerações de forma distinta. 
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2.2. A Humildade na Liderança  

O estudo das virtudes levou vários pesquisadores a descobrirem que a humildade do 

líder está associada a uma gama de resultados positivos, levando os seguidores a um aumento 

do foco de promoção, aumento na confiança no líder, satisfação no trabalho, engajamento, 

retenção e desempenho no trabalho (Basford, Offermann, & Behrend, 2014; Ou et al., 2014; 

Owens et al., 2013). Tais efeitos ocorrem por meio da percepção do liderado de que tal liderança 

vai ao encontro de suas próprias expectativas de crescimento, abraçando suas próprias jornadas 

de desenvolvimento (Owens & Hekman, 2012). 

Embora o consenso popular entenda a humildade como sinônimo de modéstia e, por 

vezes, baixa autoestima, o que seria justo a antítese dos valores esperados de um bom líder, o 

meio acadêmico tem distinguido esta humildade intrapessoal da humildade praticada pelo líder, 

voltada às relações interpessoais. Assim, embora não havendo um conceito ou definição 

amplamente compartilhada, entendemos que a liderança humilde exige capacidade, 

conhecimento e uma segura autoestima (Owens et al., 2013). 

Neste sentido, os estudos sobre humildade na liderança focam na humildade expressa, 

ou seja, a humildade expressada por um líder no contexto organizacional, distinguindo-a de 

construtos intrapessoais, como cognição e emoções, e atendo-se aos aspectos interpessoais e 

em comportamentos observáveis (Owens et al., 2013). Portanto, podemos entender que tal 

humildade é definida como um relacionamento interpessoal característico que emerge em 

contextos sociais e que sugerem (a) uma vontade manifestada de ver a si mesmo com precisão, 

(b) uma apreciação exibida dos pontos fortes e contribuições dos outros, e (c) ‘ensinabilidade’ 

(Owens et al., 2013; Owens & Hekman, 2012). 

A humildade do líder, nesse sentido, pode ser observada nas suas interações com os 

liderados. Com relação à vontade manifestada de ver a si mesmo com precisão, a humildade 

promove uma avaliação mais objetiva das forças e limitações pessoais que se manifesta pela 

divulgação transparente dos seus limites pessoais, reconhecendo e buscando feedback realista 

sobre si mesmo. Gregg e colaboradores (Gregg et al., 2008) sugerem que o que caracteriza a 

pessoa humilde é o autoconhecimento que ela tem de si mesma e, em particular, a intenção com 

que ela avalia ou julga a si mesma. Há de ser buscada intencionalmente pois, como todas as 

virtudes genuínas, a humildade é praticada para o desenvolvimento ou melhoria de si mesmo e 

para servir aos outros (Davis et al., 2011).  Ainda, Nielsen e colaboradores (Nielsen et al., 2010) 

afirmam que “pessoas com humildade estão ativamente engajadas na utilização de informações 

coletadas em interações com outras pessoas, não apenas para dar sentido, mas também, quando 
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necessário, para modificar a si mesmo. Esse autoconhecimento permite que ela faça um 

julgamento imparcial sobre si mesma e uma correta autoavaliação e compreensão da verdade 

(Argandona, 2015). O líder humilde se sente sempre longe do que deseja ser, obrigando-se a 

colher feedback sobre como está desempenhando suas atribuições perante os demais membros 

da equipe, para formar sua opinião sobre si mesmo. 

Ainda, o conhecimento de suas limitações o ajuda a colocar suas forças em 

perspectiva, evitando tanto a arrogância como o autodesprezo, gerando mais qualidade e 

transparência nos relacionamentos com pares e subordinados e auxiliando nas tomadas de 

decisão (Ou et al., 2014; Morris et al., 2005; Owens et al., 2013).  

No quesito valorização dos pontos fortes e contribuição dos outros, a humildade é um 

aumento na valorização dos outros e não uma diminuição de si mesmo. Morris e colaboradores 

(Morris et al., 2005) sugerem que a liderança humilde reflete atitudes que melhoram os outros 

ao invés da autopromoção, enquanto Tangney (2002) e Exline e colaboradores (2004) afirmam 

que a humildade é reconhecer e admirar os pontos fortes e as contribuições dos outros, sem se 

sentir ameaçado por eles.  

Ainda, tem-se evidência de que o líder humilde, na maioria das vezes, será menos 

rigoroso em seu julgamento dos outros do que é de si mesmo, avaliando seus subordinados de 

uma forma mais complexa do que simplesmente o dualismo competente ou incompetente 

(Lopes, 2020). Ou seja, quando precisa fazer uma comparação com as qualidades, 

conhecimentos, méritos e resultados, o líder humilde tentará não se colocar como superior aos 

liderados, mas estará sempre pronto para integrar gentileza, compaixão, perdão, sinceridade, 

equidade, generosidade, gratidão, respeito e um espírito de servir (Exline et al., 2004). Isto é, 

cuida para não expor suas próprias capacidades e sucessos e a não esconder seus erros e 

limitações, buscando ser transparente em suas ações e estar sempre disposto a prestar contas de 

suas decisões, obtendo assim, uma maior capacidade para identificar recursos valiosos e a 

promover o aprendizado e a modelagem social dos liderados através do processo de contágio 

social (Owens & Hekman, 2016; Owens et al., 2013). 

O terceiro componente principal da liderança humilde é a “ensinabilidade”, definida 

como o comportamento de se mostrar aberto para promover o aprendizado, utilizar o feedback 

e fomentar as ideias de outras pessoas, com disposição a buscar conselhos e o desejo de 

aprender. A partir do exercício de manter uma mente aberta e receptiva, o mesmo se coloca a 

disposição para aprender com os outros (Templeton, 1997) e a demonstrar facilidade e vontade 

de pedir ajuda (Owens et al., 2013).  
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A ensinabilidade, nesse sentido, conversa com o objetivo das organizações que vivem 

em constante ambiente de mudanças e que precisam de líderes e funcionários que estejam 

dispostos a aprender e a trocar experiências para maximizar o aprendizado organizacional 

(Lopes, 2020). Ou seja, essa capacidade do líder de captar ideias e soluções para a rápida 

transformação da organização facilita o engajamento necessário para as organizações passarem 

por mudanças, as quais exigem modelos mentais cada vez mais compartilhados e a capacidade 

de reflexibilidade cada vez mais constante. 

A ensinabilidade na liderança humilde, assim, auxilia na criação de um ambiente 

propício para que os liderados exponham suas ideias num ambiente seguro, incentivando a 

criatividade através da aceitação dos erros e o entendimento de que errar faz parte do processo 

de aprendizagem, o que por sua vez pode facilitar um aumento da confiança, lealdade e 

satisfação com a atuação do líder, engajando ainda mais o liderado (Owens & Heckman, 2012). 

Ainda, vale ressaltar que a sede de aprender é uma das capacidades mais críticas de 

líderes eficazes, o que Weick (2001) sugeriu anteriormente: que “quando um líder é capaz de 

admitir humildemente que “não sabe”, essa admissão força o líder a abandonar a pretensão, 

abandonar a onisciência, abandonar a autoridade de especialista, abandonar uma postura 

machista, eliminar monólogos, ouvir e explorar é a consequência.”  

Como já apontado, a percepção de suas limitações e erros e o seu descontentamento 

com o que já foi alcançado em termos de suas ambições de excelência humana e profissional 

obriga a liderança a pedir ajuda com tarefas e ideias; permitir (ou pedir por) críticas; pedir que 

seus subordinados falem livremente; permitir que alguns o desdenhem ou o ofusquem sem 

adotar uma postura ameaçadora, sendo complacente; compartilhar o sucesso e assumir os 

fracassos ou insucessos; assumir seus erros e, finalmente pedir desculpas aos liderados (Owens 

et al., 2013). Logo, o líder humilde aceita suas responsabilidades e evita comportamentos 

defensivos na tentativa de buscar aprovação (Argandona, 2015), contribuindo para a melhoria 

dos resultados por meio do impacto gerado nos processos de aprendizagem e resiliência 

organizacional (Vera & Rodriguez-Lopez, 2004).  

Finalmente, entendendo que os aspectos apresentados com relação à ética e a 

humildade da liderança possuem efeitos positivos em diversas atitudes e comportamentos, neste 

estudo o foco será no engajamento, considerando as diferenças geracionais como fator que pode 

explicar efeitos mais ou menos promissores para os indivíduos e organização.  
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2.3.  Os Efeitos da ética e da humildade da Liderança no Engajamento 

De maneira ampla, é um consenso dizer que as organizações buscam e trabalham para 

manter os seus funcionários engajados com o trabalho e a organização, sendo o engajamento, 

portanto, considerado um dos elementos atitudinais mais importantes para auxiliar a 

sobrevivência (Strom et al., 2014) e facilitar o desempenho organizacional (Kompaso & 

Sridevi, 2010). Ou seja, dado que por um lado o engajamento está forte e diretamente ligado a 

resultados institucionais e individuais positivos, como melhoria da produtividade e do 

fortalecimento da eficiência e eficácia e por outro o desengajamento resulta numa diminuição 

da produtividade institucional e individual (Strom et al., 2014), as empresas buscam identificar, 

constantemente, formas positivas e eficazes para manter funcionários engajados.  

Mas o que é o engajamento? Existem várias conceituações e operacionalizações de 

engajamento no trabalho, mas a conceituação mais popular e amplamente utilizada é a de 

Schaufeli e Bakker (2004), que sugere que o engajamento é “um estado de espírito positivo, 

realizador e relacionado ao trabalho, caracterizado por vigor, dedicação e absorção” (p. 295). 

O vigor é caracterizado por altos níveis de energia e resiliência mental durante o trabalho, pela 

vontade de investir esforço no próprio trabalho, e pela persistência diante das dificuldades. A 

dedicação caracteriza-se por uma senso de significância, entusiasmo, inspiração, orgulho e 

sentimento de desafio pela tarefa em mão. Por último, a absorção significa estar totalmente 

concentrado e alegremente absorto em seu trabalho, de tal forma que o tempo passa rápido e a 

pessoa tem dificuldade em se desapegar do trabalho (Shaufeli & Bakker, 2004). De acordo com 

essa teoria, os funcionários tornam-se fisicamente envolvidos, cognitivamente vigilantes e 

conectado empaticamente com os outros através de seu trabalho. Pesquisas demonstraram que 

altos níveis de envolvimento no trabalho podem fornecer resultados valiosos, como maior 

satisfação no trabalho (Saks 2006), melhoria da saúde e bem-estar (Schaufeli et al., 2008), 

redução da rotatividade (Halbesleben, 2010), taxas de absenteísmo mais baixas (Schaufeli et 

al., 2009) e desempenho superior.  

A relação entre liderança e engajamento se baseia na teoria da troca social, teoria da 

aprendizagem social e a teoria de demandas-recursos de trabalho (Decuypere & Schaufeli, 

2019). Primeiro, o engajamento dos funcionários é alcançado através da promoção de três 

condições psicológicas que os líderes podem impactar diretamente, quais sejam, o significado, 

a segurança e a disponibilidade (Kahn, 1990). O significado psicológico refere-se a um 

sentimento de “retorno do investimento” quando alguém emprega energia pessoal em seu 

trabalho, e que pode ser aprimorado quando o líder altera as características da tarefa, 
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características do papel e interações de trabalho. A segurança psicológica pode ser descrita 

como a sensação de ser “capaz de mostrar e empregar-se sem medo de consequências negativas 

para a auto-imagem, status ou carreira” (Kahn, 1990, p. 708). Finalmente, a disponibilidade 

refere-se à “sensação de ter os recursos físicos, emocionais ou psicológicos para engajar-se 

pessoalmente em um determinado momento” (p. 714). De acordo com Kahn (1990), existem 

quatro tipos de distrações para diminuir o engajamento com o trabalho: a falta de energia física, 

a falta de energia emocional, a insegurança (baseada na falta de autoconfiança) e a preocupação 

com a vida pessoal. Assim, considerando tais aspectos, espera-se que quando um líder oferece 

um trabalho significativo, certifica-se de que há segurança psicológica, quando fornece recursos 

que aumentam a energia e aumentam os níveis de confiança de um funcionário, o engajamento 

aumentará.  

Em segundo lugar, outra teoria que explica o engajamento é a teoria da 

autodeterminação (Deci & Ryan, 2008) que postula a importância do atendimento de 

necessidades motivacionais, e que também podem ser influenciadas pelo líder. A teoria afirma 

que a autonomia, o  relacionamento com outras pessoas e a competência e autoeficácia, são 

elementos importantes para alcançar uma motivação autônoma e intrínseca – diretamente 

relacionadas com o engajamento. Então, quando um líder se concentra em (1) capacitar os 

funcionários (autonomia), (2) melhorar as relações diádicas, e (3) fornecer treinamento e 

feedback para aumentar os níveis de competência, o engajamento no trabalho melhora.  

Em terceiro lugar, a teoria da aprendizagem social postula que os líderes podem 

influenciar o engajamento por meio de modelagem comportamental (Bandura, 1986). Nesse 

sentido, quando líderes estão engajados, eles podem servir como modelos a partir dos quais os 

funcionários aprendem sobre como também apresentar engajamento. 

Ainda, outra teoria é a da troca social e reciprocidade (Blau, 1964), a qual sugere que 

a relação de troca entre lider e liderado é mantida por meio de um estado de interdependência 

onde há uma expectativa de reciprocidade. Isso significa que a confiança pode ser um conceito 

chave na ligação entre liderança e engajamento. De fato, vários estudos mostram que os líderes 

podem melhorar o bem-estar através da construção de confiança interpessoal (Stander et al., 

2015). Com base nessas considerações teóricas que mostram a ligação entre comportamentos 

positivos da liderança e engajamento no trabalho,  sugerimos que, quanto mais evidente a 

eticalidade e a humildade da liderança, maior o engajamento. 

Com relação à eticalidade na liderança, pesquisas anteriores sugerem que os 

comportamentos da liderança ética afetam vários resultados positivos no bem-estar relacionado 

ao trabalho dos funcionários (e.g., Brown et al, 2005; Kuoppala et al., 2008). Por exemplo, o 
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líder ético aumenta o senso de significado dos subordinados sobre seu trabalho, demonstrando 

e comunicando valores éticos de negócios (Feng et al., 2016) e destacando o impacto das tarefas 

e esforços dos subordinados no alcance das metas de grupo e organizações (Piccolo et al., 2010; 

Yidong & Xinxin, 2013; Zhu et al., 2004). Ainda, o líder ético oferece as oportunidades de 

desenvolvimento para os colaboradores realizarem bem suas tarefas e canalizarem seu 

potencial, o que, por sua vez, leva a aumentar sua competência. Além disso, os líderes éticos 

fornecem feedback construtivo aos subordinados e  essas informações melhoram os sentimentos 

de competência dos subordinados (Seibert et al., 2011).  

Chughtai et al. (2014) estabeleceram empiricamente uma ligação entre a liderança 

ética e dois indicadores de bem-estar do funcionário, estímulo ao engajamento e redução da 

exaustão emocional, dando, primeiramente, maior suporte à noção de que a liderança e a forma 

como os funcionários são gerenciados são determinantes-chave da saúde e do bem-estar dos 

funcionários e, em segundo, mostrando que, apesar de estudos anteriores enfocarem 

principalmente no papel da liderança transformacional na promoção de resultados positivos 

(por exemplo, Siebenhüner et al., 2007; Liu et al., 2010; Nielson et al., 2008). Os resultados 

indicaram que comportamentos éticos de liderança, como tomar decisões justas e equilibradas, 

definir padrões éticos, modelar comportamentos éticos e punir condutas antiéticas, atitudes 

mais transacionais, também podem ter um impacto positivo profundo no engajamento dos 

funcionários. Considerando as evidências e argumentos apresentados, propomos que a 

percepção da ética na liderança atua diretamente no engajamento dos funcionários, tal que: 

 

H1: A percepção de ética na liderança está positivamente relacionada com o 

engajamento no trabalho. 

 

De forma semelhante, comum a formas positivas da liderança, pesquisas anteriores 

também já ligaram a humildade do líder ao engajamento no trabalho. Estritamente na mesma 

linha da liderança transformacional, a humildade do líder leva seus seguidores a crescerem e 

produzirem resultados positivos para as organizações, contribuindo para o desempenho 

organizacional por meio do impacto gerado nos processos de aprendizagem e resiliência 

organizacional (Vera & Rodriguez-Lopez, 2004); melhorando a aprendizagem, o engajamento, 

a satisfação no trabalho e reduzindo o absenteísmo (Owens & Hekman, 2012). Ainda, o 

engajamento pode ser aumentado por meio do empoderamento do líder que apresenta 

humildade (Ou et al., 2014), a partir de uma abordagem “mais silenciosa”, com escuta, 
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transparência sobre limitações e valorização dos pontos fortes dos seguidores (Owens et al., 

2015). 

Assim, a liderança humilde, por meio do exemplo e dos processos interpessoais 

construtivos, catalisa um foco regulatório coletivo que pode ajudar suas equipes a transcender 

a lente social comparativa-competitiva, evitando que os liderados superestimem a si mesmos e 

subestimem os demais, mantendo-se alerta para as melhorias incrementais necessárias para 

alcançarem o ápice do potencial encorajado pelo líder, o que facilita o desenvolvimento de um 

vínculo baseado no vigor, energia e absorção (Owens et al., 2015). Assim, propomos que: 

 

H2: A percepção de humildade na liderança está positivamente relacionada com o 

engajamento no trabalho. 

 

Apesar da expectativa de uma relação positiva entre liderança e engajamento, já 

elucidada pela literatura, cabe um breve resumo para elucidar a origem da curiosidade sobre o 

efeito das diferentes gerações nesta relação. Primeiramente, alguns autores têm reforçado a 

necessidade de buscar novos paradigmas para estudar os efeitos da liderança positiva e, assim, 

propomos considerar a percepção dos membros de um grupo sobre as habilidades diretrizes de 

seus líderes como um elemento que influencia a construção da legitimidade do poder conferido 

pela posição ou cobrança que ocupa. Depois, as recentes pesquisas demostraram que a geração 

Y e Z, principalmente, apresentam diferenças importantes nas percepções sobre o mundo (por 

exemplo, Mencl & Lester, 2014; Cennamo & Gardner, 2008). 

Enquanto os Millennials são “experientes” em tecnologia, pois muitos deles se 

lembram de um mundo antes da internet, a geração Z teve smartphones a vida toda, e vivem 

colados a eles e as suas contas de mídia social desde o ensino médio, sendo que a grande maioria 

dos GenZ verifica seu smartphone a cada três minutos. Nem é preciso dizer que a tecnologia é 

a segunda natureza para eles. 

Além do grande fluxo e sobrecarga de informação, o mundo virtual derrubou fronteiras 

facilitando a essa geração fazer amizades ou se comunicarem, livres das barreiras normalmente 

enfrentadas pelas demais gerações. Por exemplo, vemos diferenças pautadas pela classe social, 

religião, localidade, raça, gênero, entre outros. Ou seja, todos num mundo conectado onde todos 

são iguais e podem expressar seus pensamentos e opiniões e ter acesso as ideias e opiniões dos 

outros. Tais diferenças, no ambiente de trabalho, impactam o dia a dia organizacional, relações 

laborais e mais. Assim, evidências, ainda escassas, apontam para condições e particularidades 
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que podem influenciar o engajamento e outras atitudes das diferentes gerações, as quais serão 

apresentadas a seguir. 

 

2.4. Diferenças Geracionais 

A definição das cortes geracionais ou grupos geracionais são entendidos como aqueles 

pertencentes a mesma faixa etária, que vivenciam ou irão vivenciar experiências comuns a 

todos, mas através das experiências dos anos que moldaram a sua vida (Hung, Gu & Yim, 

2007). Assim, as pessoas de diferentes gerações são diferenciadas a partir do ano que nasceram, 

e de como cresceram e mantiveram suas vidas em um determinado período de tempo. Assim, 

compartilham características e pontos de vista semelhantes, pois tiverem sua personalidade 

formada por meio dos eventos ocorridos na mesma época. Ainda, o ponto significativo 

relacionado ao conceito de geração é por quais incidentes os membros do grupo em questão 

foram afetados em um determinado período da história e quais as impressões que os referidos 

incidentes deixaram sobre eles. 

A segmentação geracional não segue um padrão universal pois não se trata de uma 

ciência exata, carregando, portanto, pequenas diferenças entre datas que variam de autor para 

autor. Apesar de alguns pontos de corte distintos, para este trabalho usaremos a seguinte escala 

por entendermos como mais aceita: os veteranos para os nascidos entre 1900 e 1945; Baby 

Boomers para os nascidos entre 1946 e 1963; Geração X para os nascidos entre 1963 e 1981; 

Geração Y para os nascidos entre 1981 e 1996; e Geração Z para os nascidos entre 1996 e 2010. 

Aumentar a competitividade no mercado corporativo é um sério desafio para a gestão 

e, assim, alcançar a cooperação de diferentes faixas etárias e administrar conflitos oriundos de 

problemas geracionais são agravantes a este desafio. Esses problemas surgem com mais 

frequência na comunicação entre eles. Com o aumento da expectativa de vida e idade para se 

aposentar, é possível termos três, as vezes quatro gerações trabalhando juntas no mesmo 

ambiente. A diferenças entre as formas de pensar, atitudes, comportamentos e sistema de 

valores dessas gerações, sua flexibilidade e seu conhecimento técnico podem facilmente se 

tornar a fonte de conflitos, sendo muitas vezes, um problema difícil de gerenciar. Assim, 

buscamos na literatura os traços mais importantes que podem pautar suas atitudes no ambiente 

de trabalho. 

Hoje, quatro tipos de gerações estão ativas no local de trabalho: veteranos, baby 

boomers, geração X e millennials (Hammill, 2005; Steelcase, 2009). As pessoas que pertencem 

a uma geração desenvolvem uma identidade única, a qual pode ser atribuída às diferentes 
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épocas históricas e, portanto, contribui para as características gerais das pessoas que pertencem 

a um recorte de nascimento específico. As gerações são geralmente definidas como tendo cerca 

de 17 a 20 anos de duração, em parte de um raciocínio biológico de que este é o tempo que leva 

para um humano amadurecer e se reproduzir (Campbell, Twenge, & Campbel, 2017). 

Chamberlin (2009) argumenta que a definição de gerações deve ser interpretada com 

cuidado, pois é fácil suposições estereotipadas. Nem toda pessoa que pertence a uma geração 

específica compartilhará todas as mesmas características que são representativas para esta 

geração (Hammill, 2005). Por isso, é importante que se interprete as seguintes descrições de 

cada geração com algumas ressalvas. Também, por esse motivo, no presente estudo 

consideramos os espaços temporais (data de nascimento) como corte geracional, bem como a 

idade e o que os individuos valorizam (valores) no trabalho.  

Os Baby Boomers são uma grande geração ainda no mercado de trabalho, e também 

são conhecidos como Boomers, Veteranos e Me Generation (Murphy, 2007). Quando crianças, 

eles cresceram na era pós-Segunda Guerra Mundial. Seus pais viveram uma crise global, 

depressão e as pessoas acreditavam que o mundo seria melhor para esta próxima geração 

(Murphy, 2007). Os boomers valorizam a qualidade de vida, são bem conhecidos por suas boas 

habilidades de comunicação e, apesar de terem a tendência de serem um pouco egocêntricos, 

eles têm um forte objetivo de agradar outras pessoas (Steelcase, 2009).  

A Geração X também é conhecida como GenX, Baby Busters e Post-Boomers 

(Murphy, 2007). O papel das mulheres começou a mudar e muitas mães trabalharam fora de 

casa durante a infância da geração X, o que resultou em crianças cada vez mais cuidando de si 

mesmas (Murphy, 2007). Eles foram afetados pelo aumento de divórcios, o que pode ter 

causado sua reserva ao compromisso e sua lealdade. Também são mais flexíveis em seu 

comportamento do que as gerações anteriores e são menos propensos a seguir as regras 

(Haynes, 2011; Murphy, 2007). A geração X também é interpretada como impaciente e pode 

ser vista como preguiçosa por outras gerações (Steelcase, 2009).  

Já os millennials pertencem à geração mais jovem que está presente no local de 

trabalho. Essa geração também é conhecida como Geração Y, Geração de Internet e Nexters 

(Murphy, 2007). Os millennials cresceram com tecnologia e com uma maior exposição casual 

ao multiculturalismo do que qualquer geração anterior. O “Y” vem da palavra em inglês 

“Young” de “juventude” (Bencsik et al, 2016). Eles foram a primeira onda da geração digital 

nascida no mundo da tecnologia e, portanto, são altamente qualificados em conhecimento 

digital o que faz com que tenham facilidade a adquirir proficiência no uso de novas ferramentas 

e dispositivos de TI. Aceitam facilmente as mudanças, vivem para o hoje, não gostam de fazer 
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planos para longos períodos e tem a tendência a preferir se divertir em seu próprio mundo. Seu 

círculo de amigos é, para além de um mundo real comedido, majoritariamente virtual. Assim, 

tem uma percepção do tempo acelerada e gostam de viver uma vida rápida (Dernback et al., 

2012).  

A maioria da geração Y já está presente no mercado de trabalho, onde muitos já 

assumem ou assumiram a condição de supervisores ou gestores de primeira linha e trabalham 

juntos com muita gente da geração X e com alguns da geração Z. Eles possuem ideias únicas 

sobre seus futuros cargos nos locais de trabalho. É importante que trabalhem onde quiserem e 

façam o que realmente gostam de fazer. A geração Y é caracterizada por ser mais inclinada ou 

ter facilidade a ser “multitarefa”, uma atenção multifacetada e compartilhada. Para eles, o 

conceito de sucesso, carreira e, como resultado, o dinheiro, acaba sendo prioridade. Isto porque 

lhes foi ensinado que, para se promoverem na sociedade, essa é uma forma ‘importante’ 

(Bencsik et al., 2016). Do ponto de vista da qualidade de vida, o trabalho e o relaxamento têm 

pesos iguais. Os desejos e ambições são abrangentes, muitas vezes desejam habilidades e 

possibilidades, fora de seu alcance e, portanto, sua experiência determina decisões e ações 

(Bittner et al., 2013). 

Finalmente, a Geração Z, vive a tecnologia desde a percepção do intelecto devido ao 

alto desenvolvimento da era digital, na qual nasceram. Eles foram caracterizados como 

“geração do Facebook”, “nativos digitais” ou às vezes “iGeneration” ou iGen, por referência a 

internet (Twenge, 2018). As normas da geração Z são diferentes das normas das gerações 

anteriores. Palavras, gírias, expressões e meios de se relacionarem são bastante estranhas para 

seus pais e as duas partes às vezes se separam. Como a geração Z nasceu no mundo da 

tecnologia e eles se sentem bem nesse mundo, é principalmente importante para eles estarem 

cercados por esse ambiente, estando grande parte do tempo online em qualquer dispositivo que 

permita acessar a rede virtual. Outras formas de socialização são muito difíceis para eles.  

Além de tais características, os Z são práticos, se consideram acima da média do 

conhecimento e gostam de assumir a liderança porque acreditam ser mais propensos ao risco e, 

muitas vezes, mais corajosos. Comparados com a geração Y, os Z são mais impacientes, mais 

ágeis e se entediam mais facilmente do que seus antecessores. Por isso, procuram 

continuamente novos assuntos, impulsos e se dizem, muito comumente, motivados por desafios 

(Twenge, 2018). 

Dado que a geração Z é a primeira geração realmente global, o ambiente incerto e 

complexo – pautado pela tecnologia – determina sua visão sobre o trabalho, o estudo e o mundo. 

Assim, têm expectativas diferentes com relação aos vínculos de trabalho e, principalmente, do 
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tempo de desenvolvimento profissional e de carreira. Embora possuam qualidades para a força 

de trabalho (conhecimento tecnológico, programação, visão de mundo ampliada), precisam ser 

monitorados e mentoreados. Logo, para adaptação e socialização numa cultura organizacional, 

é necessário que os líderes possuam habilidades de comunicação, educação (aprendizagem) e 

direcionamento (Elmore, 2010). 

As organizações e seus líderes devem entender e enfrentar o fato de que diferentes 

gerações valorizam aspectos do trabalho e dos vínculos organizacionais diferentemente e, logo, 

precisem adotar comportamentos distintos para engajá-los. O quadro 1 apresenta as principais 

diferenças com relação às gerações Boomers, X, Y e Z. 

Pelas diferenças apontadas, percebe-se que cada geração traz necessidades, desejos e 

expectativas específicas, pois estão ligadas aos valores pessoais e aos valores atribuídos ao 

trabalho, que se tornam objeto de estudo dos pesquisadores da liderança. Assim, autores têm 

discutido mudanças no local de trabalho devido ao influxo de trabalhadores da Geração Milenar 

(por exemplo, Espinoza & Ukleja, 2016; Kaifi et al., 2012; Stewart et al., 2017; Thompson & 

Gregory, 2012), pois, atualmente, os Millennials constituem a maior força de trabalho atual, 

ultrapassando os Baby Boomers e a Geração X. Ainda, embora haja estudos que apontem para 

diferenças entre Boomers, X e Y, ainda há uma escassez de estudos comparativos, 

principalmente no que diz respeito ao que as gerações valorizam e como diferem as percepções 

com relação aos efeitos da liderança.  

 

2.4.1. Diferenças geracionais nos Valores no trabalho  

Estudos anteriores investigando diferenças geracionais incluíram uma ampla gama de 

itens relacionados ao trabalho, como percepções dos fatores do local de trabalho e valores do 

trabalho. Um estudo por Benson e Brown (2011) examinou nove variáveis de trabalho, 

incluindo segurança no emprego, satisfação com o nível salarial, satisfação com benefícios, 

oportunidades promocionais, inadequação de recursos, ambiguidade de papéis, conflito de 

papéis, apoio do colega de trabalho e apoio do supervisor. Enquanto Cennamo e Gardner (2008) 

mediram fatores extrínsecos, intrínsecos, altruístas, status, liberdade e fatores sociais no local 

de trabalho, Hansen e Leuty (2012) usaram o Questionário Minnesota de Importância em sua 

pesquisa, e mediram valores abrangentes de realização, conforto, status, altruísmo, segurança e 

autonomia. Finalmente, Smola e Sutton (2002) examinaram três valores de trabalho que 

incluíam a conveniência dos resultados do trabalho, orgulho e a importância moral do trabalho. 
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Quadro 1. Características comportamentais das Gerações Boomers, X, Y e Z 

 

  Baby Boomers Geração X Geração Y Geração Z 

Visão 

Comum, 

pensamento 

unificado 

Autocentrado e 

médio prazo 
Egoísta, curto prazo 

Sem senso de 

compromisso, seja 

feliz com o que 

você tem e viva o 

presente 

Relacionamento 
Pessoal em 

primeiro lugar 

Redes pessoais e 

virtuais 

Principalmente virtual, 

rede  

Virtual e 

superficial 

Objetivo Existência sólida 
Multi-ambiente, 

posição segura 

Rivalidade com a 

posição do líder 

Vive para o 

presente 

Realização 

pessoal 

Constrói 

conscientemente 

uma carreira 

Promoção 

Rápida 
Imediatismo 

Questiona se 

precisa de tudo 

isso 

TI 

É baseado na 

autoaprendizagem 

e incompleto 

Usa com 

confiança 

Parte de sua vida 

cotidiana 
Intuitiva 

Valores 

Paciência 

intuitiva, 

habilidades 

pessoais, respeito 

pelas tradições, 

QE, trabalho 

árduo 

Trabalho árduo, 

abertura, 

respeito à 

diversidade, 

curiosidade, 

praticidade 

Flexibilidade, 

mobilidade, 

conhecimento amplo, 

mas superficial, 

orientação para o 

sucesso, criatividade, 

liberdade de informação 

tem prioridade 

Viva para o 

presente, reação 

rápida a tudo, 

iniciador, 

corajoso, acesso 

rápido às 

informações e 

busca de conteúdo 

Outras 

possíveis 

características 

Respeito pela 

hierarquia, 

modéstia 

exagerada ou 

arrogante, 

inflexibilidade, 

passividade, 

cinismo, 

decepção 

Obediente às 

regras, 

materialista, fair 

play, menos 

respeito pela 

hierarquia, tem 

um senso de 

relatividade, 

precisa se 

provar 

Desejo de 

independência, nenhum 

respeito pela tradição, 

busca por novas formas 

de conhecimento, 

socialização inversa, 

arrogante, escritório em 

casa e trabalho em meio 

período, gerenciamento 

provisório, subestimar 

habilidades sociais e 

QE 

Pontos de vista 

divergentes, falta 

de pensamento, 

felicidade, prazer, 

atenção dividida, 

falta de 

pensamento 

consequente, 

nenhum desejo de 

dar sentido às 

coisas, os limites 

do trabalho e do 

entretenimento se 

sobrepõem, sente-

se em casa em 

qualquer lugar 

Fonte: Adaptado de Bencsik e Machova (2016). 

 

Neste estudo, buscamos examinar semelhanças e diferenças entre gerações usando 

características associadas a lista de “melhores lugares para trabalhar” (Exame, 2019). Essas 

características específicas, já utilizadas em estudos anteriores, identificam valores 
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considerados, de maneira geral, como existentes nos bons lugares para trabalhar. Assim, são 

considerados fatores do local de trabalho que incluem: trabalho em equipe e colaboração, 

flexibilidade nos arranjos de trabalho, um trabalho desafiador, envolvimento em tomada de 

decisão, um trabalho financeiramente compensador, equilíbrio entre trabalho-vida pessoal, 

clima de diversidade, aprendizado contínuo, desenvolvimento na carreira e feedback e 

reconhecimento imediatos (Mencl & Lester, 2014). 

Embora se suponha que todas essas características são desejáveis independentemente 

da idade do funcionário, propomos que o valor de cada grupo de fatores varia por geração. Em 

seguida, discutimos os dois fatores (e seus respectivos itens) onde esperamos ver diferenças 

reais. 

O primeiro grande conjunto de valores inclui a existência de um clima de diversidade, 

aprendizagem continua, desenvolvimento de carreira, e feedback e reconhecimento continuo. 

Por um lado, com relação à diversidade, os Baby Boomers cresceram em uma época em que o 

homem era muitas vezes o único ou principal sustento da família e quando o local de trabalho 

foi mais fortemente ponderado para uma única raça (caucasianos). No entanto, nas últimas 

décadas, vimos mudanças significativas na composição demográfica da força de trabalho. Por 

exemplo, no que diz respeito às mulheres e às minorias no local de trabalho, somente na decada 

de 1990-2000 que 50% das mulheres de 25 a 54 anos passaram a constituir a força de trabalho 

formal no Brasil. De modo distinto, os funcionários mais jovens cresceram durante uma época 

em que questões de gays, lésbicas e transgêneros têm recebido muita atenção no que diz respeito 

ao local de trabalho. Assim, estudos apontam que a Geração Y é consideravelmente mais 

confortável com a diversidade em comparação com os Baby Boomers (Hewlett, Sherbin & 

Sumberg, 2009). Desta forma, esperamos que a Geração Y dê maior importância a um clima 

diversificado em comparação com outras gerações. 

Com relação ao aprendizado contínuo, as gerações mais jovens cresceram em um 

contexto onde a segurança do emprego estava longe de ser garantida e o downsizing tornou-se 

um prática de gestão aceita (Gowing, Kraft, & Quick, 1998). Portanto, jovens funcionários estão 

mais motivados e dispostos a se engajar em aprendizagem em comparação com funcionários 

mais velhos (Jain & Martindale, 2012). Uma explicação é que o treinamento é menos 

importante para as carreiras dos Baby Boomers, que já atingiram patamares nas suas carreiras. 

Em contrapartida, os membros das Gerações X e Y são mais propensas a buscar promoções e 

desenvolvimento de habilidades de valor, especialmente a Geração Y (Wong et al., 2008). Outra 

razão pela qual os funcionários mais velhos estão menos motivados para aprender é que os 

níveis de processamento cognitivo diminuem naturalmente ao longo do tempo. Logo, como 



27 

 

aprendizado torna-se mais difícil, os indivíduos são menos propensos a participar em atividades 

de formação (Jain & Martindale, 2012).  

Com relação aos avanços e desenvolvimeno da carreira, os resultados de pesquisas 

anteriores mostram que o número de promoções, bem como a velocidade de promoções, foi 

significativamente maior para a Geração Y em comparação com as outras gerações estudadas 

(Dries, Pepermans, & De Kerpel, 2008). Embora as percepções de sucesso na carreira sejam 

impulsionadas por promoções, a importância das promoções torna-se menos determinante para 

os funcionários à medida que se aproximam da aposentadoria. Portanto, esperamos que o 

avanço na carreira seja mais valorizado pela Geração Y e menos valorizado pela geração Baby 

Boomer.  

Finalmente, com relação ao feedback e reconhecimento imediatos, a geração Y às 

vezes é referida como a “geração eu” com base em seu desejo por gratificação instantânea e 

crescer em uma cultura na qual todos receberam um troféu. Além disso, a Geração Y cresceu 

em um ambiente tecnologicamente orientado que os tornou acostumados ao acesso imediato à 

informação e comunicação instantânea com conexões online (Steele & Gordon, 2006). No 

trabalho, isso se traduz em um desejo de receber feedback detalhado de seus supervisores com 

frequência (Crumpacker & Crumpacker, 2007; Herman & Eckel, 2002; Westerman & 

Yamamura, 2007). A Geração X também quer feedback (Wong et al., 2008), embora não tão 

frequentemente quanto a Geração Y (Vidro, 2007). Em contraste com gerações mais jovens, os 

Baby Boomers geralmente não compartilham a mesma necessidade de feedback constante 

(Glass, 2007). Considerando o exposto, esperamos que as quatro características, juntas, sejam 

percebidas com diferente importância com relação a atribuição de valor no trabalho. Logo, 

propomos que: 

H3: As gerações apresentarão diferenças significantes na diferenciação, percepção e 

valorização de diversidade, aprendizado contínuo, progressão na carreira e feedback 

e reconhecimento imediatos.  

 

Assim como esperamos que existam diferenças geracionais no rol das características 

mencionadas, reelacionadas ao que uma organização oferece ao funcionário, prevemos uma 

maior  número de semelhanças entre as gerações em termos de valor colocado em outros fatores 

de trabalho, mesmo que existam diferenças geracionais.  

Com relaçao ao equilíbrio entre trabalho e vida pessoal e arranjos flexíveis de trabalho, 

espera-se que a Geração X e Geração Y coloquem um alto valor no equilíbrio entre vida 
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profissional e pessoal (Cennamo & Gardner, 2008), ainda que os Baby Boomers sejam 

frequentemente conhecidos por sua forte ética de trabalho (Fogg, 2009).  

Também prevemos que as gerações coloquem um nível semelhante de importância em 

ter um trabalho flexível, bem como valorizem o envolvimento na tomada de decisões e um 

trabalho desafiador. As práticas de tomada de decisão nas organizações são associadas a 

práticas de envolvimento dos funcionários que são ligados a sistemas de trabalho de alto 

desempenho (Evans & Davis, 2005). Com relação a programas de envolvimento de 

funcionários, evidencias apontam que quando os funcionários se envolvem cada vez mais na 

tomada de decisões que afetam o trabalho que fazem, os funcionários se sentem mais 

empoderados (Butts et al., 2009). Logo, também afetam a percepção do enriquecimento do 

trabalho por meio da autonomia. 

Com relação ao trabalho em equipe e colaboração, é geral a percepção de que o apoio 

para trabalho em equipe e compartilhado é importante. E, embora a natureza das experiências 

com equipes possa variar, todas as gerações estão cientes de que as organizações baseadas em 

equipes são parte do ambiente de trabalho atual. Entretanto,  Lester et al. (2012) descobriram 

que, embora haja diferenças significativas percebidas no valor de cada geração colocada no 

trabalho em equipe, as diferenças reais no desejo para trabalho em equipe parecem ser 

semelhantes.  

Finalmente, com relaçao a possuir um trabalho financeiramente recompensador, estudos 

anteriores apontam que os funcionários em geral querem se sentir adequadamente 

recompensados pela organização (Pfeffer & Veiga, 1999). Coletivamente, esperamos que as 

características do local de trabalho possam demonstrar mais semelhanças do que as diferenças 

entre as gerações no que diz respeito ao grau de importância percebido. Oferecemos o seguinte 

hipótese sobre as semelhanças propostas: 

H4: As gerações não apresentarão diferenças significantes na valorização de equilíbrio 

entre vida profissional e pessoal, arranjos de trabalho flexíveis, envolvimento na 

tomada de decisões, um trabalho desafiador, trabalho em equipe, e um trabalho 

financeiramente recompensador. 

 

2.4.2. Diferenças geracionais com relação a liderança e engajamento 

Acadêmicos argumenam que as percepções dos funcionários em relação à medida em 

que seus valores no local de trabalho são atendidas são mais importantes do que apenas 

examinar a importância colocada nesses vários fatores de trabalho. Assim, entender como as 
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gerações podem mudar a relação que já exista entre a liderança e o engajamento pode agregar 

ao conhecimento já estabalecido, considerando os valores como um controle independente da 

geração. Assim, o segundo objetivo deste artigo foi explorar ainda mais as diferenças 

geracionais, investigando os efeitos das gerações nas percepções dos funcionários com relação 

às percepções sobre liderança, engajamento e a relação entre ambos. 

Desse modo, propomos que as percepções de liderança serão diferentes, bem como a 

peercepção de engajamento. Assim, propomos que: 

 

H5: As gerações apresentarão diferenças significantes na valorização: a) da liderança 

ética, b) da liderança humilde e c) do engajamento. 

 

Finalmente, com base na pesquisa de geração resumidos acima e as hipóteses anteriores, 

que os relacionamentos serão moderados pelas gerações, controlados pela importância do 

valores relacionados ao trabalho. Logo, propomos que: 

H6: As gerações moderam a relação entre liderança e engajamento, de tal foma que as 

gerações Y e Z tem a relação entre liderança positiva a) ética e b) humilde e 

engajamento mais fortes que as geração Boomers e X. 

 

 A Figura 1 apresenta o modelo resumido das hipóteses propostas. 

 

Figura 1. Modelo Hipotético proposto 
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3. METODOLOGIA 

A metodologia utilizada foi a metodologia quantitativa. A metodologia por método 

quantitativo adotou uma pesquisa “survey”, através da aplicação de questionários para obter, 

analisar e explicar as informações dos testes das hipóteses formuladas referentes às relações 

entre as variáveis. A metodologia quantitativa permitirá analisar estatisticamente os resultados 

da base de dados gerada para fornecer um melhor entendimento e a condução da melhor 

explicação dos resultados obtidos (Creswell & Hirose, 2019).   

 

3.1. Participantes e Procedimentos 

Participaram do estudo 191 participantes válidos, dentre um total de 213 que acessaram 

o survey enviado via link anônimo a partir da ferramenta Qualtrics. Do total, 53,4% são do sexo 

feminino, com idade média de 36 anos (DP = 10,6 anos). Os participantes possuem diferentes 

cargos, mas a maioria operacionais (57,1%), maioria solteiros (48,7%), e com formação de 

graduação ou MBA (58,7%). Com relação a raça, a maioria se declarou Branca (64,4%). 

Finalmente, com relação às gerações, a amostra se dividiu em Baby Boomers e Geração X com 

24,1%, Geração Y com 60,2% e Geração Z com 15,7%. A Tabela 1 apresenta os dados. 

 

Tabela 1. Dados demográficos dos respondentes 

Dados Demográficos Categorias Frequência % 

Sexo 
Masculino 89 46,6% 

Feminino 102 53,4% 

Estado Civil 

Solteiro 93 48,7% 

Casado/mora junto 82 42,9% 

Outro 16 8,4% 

Raça 

Branca 123 64,4% 

Preta / Parda 59 30,8% 

Outra 9 4,8% 

Cargo 

Assistentes, Analistas, Vendas 109 57,1% 

Especialistas / Coordenadores 51 26,7% 

Gerentes e Diretores 31 16,2% 

Escolaridade 

Ensino médio / Técnico 64 33,5% 

Graduação / MBA 112 58,7% 

Outros 15 7,8% 

Geração 

Baby Boomers 4 2,1% 

X 42 22% 

Y 115 60,2% 
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Z 30 15,7% 

 A pesquisa foi realizada por meio do envio de um formulário para preenchimento on-

line produzido no site qualtrics.com, sendo apresentado em 6 seções. A primeira seção possuía 

um formulário de consentimento informado, seguido por itens que capturavam informações 

sobre o quanto os participantes valorizavam aspectos da liderança, quais sejam, a ética e a 

humildade. Em seguida, eram apresentadas afirmativas sobre o engajamento no trabalho. Após 

responderem sobre a liderança e engajamento, os participantes responderam sobre a valorização 

dos aspectos do trabalho (valores). Por fim, foram solicitados dados demográficos, como idade, 

gênero, raça, escolaridade, estado civil, função atual do participante no trabalho. 

 

3.2. Instrumentos de Medida 

Para medir a percepção de liderança ética e humilde, bem como engajamento e valores 

com relação ao trabalho, foram utilizadas escalas previamente validadas, conforme 

apresentadas a seguir. Os instrumentos foram todos mensurados seguindo uma escala Likert de 

5 pontos, que variava em função da importância ou valorização dada a cada afirmativa. 

Eticalidade da liderança. Para mensurar a importância dada à eticalidade da liderança 

foram utilizados os 10 itens da escala de Liderança Ética de Brown e Treviño (2005), a Ethical 

Leadership Scale (ELS), a qual combina as características e comportamentos pessoais 

(dimensão da pessoa moral) com os comportamentos de liderança moral (dimensão do gerente 

moral). Os participantes eram solicitados que indicassem em que medida acreditam que seja 

importante que o líder “Explique o que é esperado dos empregados em termos de 

comportamento ético/integro” ou que “Discipline os funcionários que violem padrões éticos”. 

O alpha de Cronbach para a escala foi de α = 0,78. 

Humildade da liderança. Para mensurar a importância dada à humildade da liderança 

foram utilizados os 9 itens da escala adaptada por Owens et al. (2013), a Expressed Humility 

Scale (EHS) ou Escala de Expressão da Liderança Humilde. A escala captura as três dimensões 

da liderança humilde: a capacidade do líder de se perceber com exatidão a apreciação das forças 

e contribuições dos outros; e a capacidade do líder em aprender com os outros. Os participantes 

eram solicitados que indicassem em que medida acreditam que seja importante que o líder 

“Reconheça quando outras pessoas possuem mais conhecimento a habilidades que ele/ela”, que 

“Reconheça as qualidades dos outros” ou que “Esteja aberto para ouvir as ideias alheias”. O 

alpha de Cronbach para a escala foi de α = 0,81. 

Engajamento. A medição do Engajamento será feita através da Escala de Engajamento 

no Trabalho - Versão Reduzida (UWES-9), pois apresenta a vantagem de ser mais parcimoniosa 
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e de fácil aplicação, sem perda de confiabilidade dos escores. A intensão é utilizar a medida 

como um todo, ou seja, sem avaliar de forma específica as dimensões vigor, absorção e 

dedicação, pois visamos aplicar um teste específico para o desempenho. Os participantes foram 

solicitados que indicassem em que medida concordavam ou discordavam com afirmativas como 

“Sentiria-me mais vinculado emocionalmente ao trabalho” ou “Realizaria o meu trabalho 

absorvido(a), de modo que esqueceria todo o resto”, considerando a liderança apontada 

anteriormente. O alpha de Cronbach para a escala foi de α = 0,70. 

Valores Relacionados ao Trabalho. Para medir a importância dada aos valores 

relacionados ao trabalho, utilizamos os 5 itens adotados por Mencl e Lester (2014). Os 

participantes deveriam indicar em que medida valorizam, numa escala de 1 = Valorizo pouco 

ou nada a 5 = valorizo extremamente, os seguintes aspectos do trabalho: (1) valorização de 

diversidade, (2) aprendizado contínuo, (3) progressão na carreira e (4) feedback e (5) 

reconhecimento imediatos. O alpha de Cronbach para a escala foi de α = 0,74. 

Valores Relacionados às Organizações. Para medir a importância dada aos valores 

relacionados ao que as organizações oferecem, adotamos os 6 itens utilizados por Mencl e 

Lester (2014). Os participantes deveriam indicar em que medida valorizam, numa escala de 1 

= Valorizo pouco ou nada a 5 = valorizo extremamente, os seguintes aspectos do trabalho: (1) 

Estar numa organização que dê equilibrio entre a vida profissional e pessoal, (2) Ser colocado 

para trabalhar com desafios, (3) Ser envovido em decisões organizacionais (4) Ser 

recompensado financeiramente, (5) Trabalhar em equipe e (6) Ter arranjos flexiveis. O alpha 

de Cronbach para a escala foi de α = 0,72. 

Variáveis de Controle. Gênero, idade, raça (Branca), Nível hierárquico e para as 

regressões, os valores relacionados ao trabalho e às organizações. 
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4. RESULTADOS 

 No presente estudo, optou-se em adotar o SPSS e o Process como método estatístico 

para as regressões, além das análises univariadas e ANOVAs com teste de Bonferroni para a 

comparação de Médias em função das gerações. 

 Os resultados gerais do modelo apontam que todas as cargas fatoriais, normalizadas, 

foram acima de 0,60. Com relação aos valores de composite reliability (CR) e Average Variance 

Extracted (AVE) das medidas, nossos resultados mostraram valores aceitáveis para ambos, com 

CR acima de 0,74 e AVE maior que 0,50. Com relação à validade discriminante, a raiz quadrada 

do AVE para cada variável foi maior que as correlações entre a variável e todas as outras 

variáveis latentes, demonstrando que todas as variáveis do modelo atual possuem validade 

discriminante adequada (Fornell & Larcker, 1981). A Tabela 2 apresenta a estatística descritiva 

das variáveis desta pesquisa.  

 

4.1. Teste de Hipóteses 

 As primeiras hipóteses propostas pelo modelo buscavam testar a influência positiva da 

eticalidade e da humildade no engajamento dos funcionários. Os resultados mostram que tanto 

a eticalidade quanto a humildade estão positivamente relacionadas com o engajamento (β = 

0,29, p < 0,001 e  β = 0,20, p < 0,05, respectivamente). Os resultados suportam H1 e H2. Tais 

regressões foram rodadas com o controle das variáveis Gênero, Idade, Raça. Nível, Geração e 

Importância dos Valores do Trabalho e da Organização. A Tabela 3 apresenta o detalhamento 

da regressão. 

As Hipóteses 3 e 4 e 5 buscavam comparar de que forma as gerações percebem os 

valores, sejam estes relacionados ao trabalho ou à Organização (H3 e H4), bem como a 

percepção de eticalidade, humildade e engajamento (H5 a, b e c). Para testar tais hipóteses 

foram realizadas comparações de médias. A tabela 4 apresenta os resultados das comparações 

de médias, que apontam para uma diferença significativa com relação às variáveis de interesse 

e a Tabela 5 apresenta o ranking das médias. De maneira geral, os resultados apontam que há 

diferenças na percepção da eticalidade, da humildade e dos valores, mas não com relação ao 

engajamento. Dessa forma, os resultados permitem suportar a Hipótese 3 (diferenças nos 

valores com relação ao trabalho) e as Hipóteses H5a e H5b (diferenças nas percepções de 

eticalidade e humildade). Já a hipótese 4 (diferenças nos valores com relação às organizações) 

e a Hipótese H5c (diferenças no engajamento), estas não apresentaram diferenciação. 
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Tabela 2. Estatística descritiva e correlações entre as variáveis do estudo. 

Variáveis M SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Gênero 1,47 0,50 1           

2. Idade 36,0 10,6 0,16* 1          

3. Escolaridade 2,13 1,22 -0,00 -0,07 1         

4. Estado Civil 1,63 0,75 0,03 0,33** 0,12 1        

5. Raça (Branca) 0,64 0,48 -0,03 0,13 -0,05 0,05 1       

6. Cargo 1,70 0,87 0,25** 0,20** 0,08 0,10 0,02 1      

7. Geração 1,90 0,67 -0,14 -0,90** 0,07 -0,29** -0,12 -0,24** 1     

8. Valores Trabalho 4,41 0,52 -0,06 0,11 -0,09 0,01 0,11 0,04 -0,19** 1    

9. Valores Organização 4,51 0,55 -0,19** 0,08 -0,10 -0,04 0,08 -0,07 -0,14* 0,72** 1   

10. Eticalidade 4,40 0,55 -0,01 0,23** -0,13 -0,06 0,06 0,01 -0,29** 0,58** 0,59** 1  

11. Humildade 4,54 0,50 -0,03 0,07 -0,12 -0,13 0,06 0,05 -0,16* 0,62** 0,68** 0,60** 1 

12. Engajamento 3,88 0,69 -0,03 0,06 -0,14 -0,02 0,04 0,01 -0,11 0,47** 0,49** 0,50** 0,47** 

* p ≤ 0,05; **p ≤ 0,01. 

 

 



 

Tabela 3. Resultados da regressão dos efeitos da ética e humildade no Engajamento 

 Engajamento 
 

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 

Variáveis de Controle      

Gênero -0,04 0,05 0,05 0,03 0,03 

Idade 0,06 -0,01 -0,06 -0,07 -0,02 

Raça 0,03 -0,01 -0,01 0,00 -0,01 

Cargo  0,01 0,01 0,01 0,02 -0,00 

Geração e Valores       

    Valores Trabalho  0,23* 0,22* 0,14 0,17 

Valores Organização  0,34*** 0,34*** 0,23* 0,23* 

Geração   -0,06 -0,02 -0,02 

Liderança       

Eticalidade    0,29***  

Humildade     0,20* 

Teste F 0,29 11,29*** 9,66*** 10,62*** 9,26*** 

R2 0,01 0,26 0,27 0,32 0,29 

* p ≤ 0,05; **p ≤ 0,01; *** p < 0,001 

 

Tabela 4. Resultados da comparação de médias em função das gerações 

Gerações 
Valores Trab. 

(H3) 

Valores Org. 

(H4) 

Eticalidade 

(H5a) 

Humildade 

(H5b) 

Engajamento 

(H5c) 

Baby Boomers 4,38 4,35 4,45 4,47 4,08 

Geração X 4,56d 4,61b 4,65c,d 4,72c,d 4,05 

Geração Y  4,41 4,54 4,39b,d 4,50b 3,82 

Geração Z 4,18b 4,27d 4,10b,c 4,44b 3,84 

Teste F 3,18* 2,69* 6,61*** 2,70* 1,23 

* p ≤ 0,05; **p ≤ 0,01; *** p < 0,001 

 

Tabela 5. Ranking das médias em função das gerações 

Gerações Valores Trab.  Valores Org.  Eticalidade Humildade Engajamento  

Baby Boomers 1 1 2 2 1 

Geração X 1 1 1 1 1 

Geração Y  1 1 2 2 1 

Geração Z 2 2 3 2 1 
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A Hipótese 6, finalmente, sugeria que a geração atuaria como variável moderadora na 

Relação entre a eticalidade da liderança e engajamento (H6a) e humildade da liderança e 

engajamento (H6b). Para testar tais hipóteses foram realizadas regressões múltiplas utilizando 

o Process no SPSS (Preacher et al., 2007). Os resultados mostram que as gerações moderam a 

relação entre a eticalidade e o engajamento, uma vez que a interação foi significante (β = -0,12, 

p < 0,05). De mesma forma, as gerações moderam a relação entre a humildade e o engajamento 

(β = -0,11, p < 0,05). Nas moderações, os efeitos diretos da liderança permanecem significantes. 

A tabela 6 apresenta os resultados da regressão. 

 

Tabela 6. Resultados da regressão para modelos de moderação 

 Engajamento 
 

VI: Eticalidade VI: Humildade 

Variáveis de Controle   

Gênero 0,02 0,04 

Idade -0,01 0,01 

Raça 0,03 0,02 

Cargo  0,02 0,01 

Valores Trabalho 0,10 0,12 

Valores Organização 0,16* 0,19* 

Liderança e Geração   

Eticalidade 0,24***  

Humildade  0,15* 

Geração -0,01 0,02 

Interação    

Eticalidade x Geração -0,12* -0,11* 

Humildade x Geração   

Teste F 4,87* 4,82* 

R2 (ΔR2 após interação) 0,34 (0,38) 0,31 (0,33) 

Resultados da moderação Coef. (SE) 95% IC LI - LS Coef. (SE) 95% IC LI - LS 

Geração BB, X 0,34 (0,08) 0,18; 0,50 0,25 (0,08) 0,09; 0,40 

Geração Y, Z 0,14 (0,07) 0,01; 0,27 0,05 (0,08) -0,10; 0,20 

*p< 0.05; **p< 0.01; **p< 0.001CI intervalo de confiança, LI = limite inferior de IC; LS = limite superior de IC 
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Conforme apresentado na tabela 6, as Gerações BB e X possuem um efeito mais forte 

na relação entre eticalidade e engajamento que as gerações Y e Z. Diferentemente, apesar do 

efeito de interação positivo, a relação entre humildade e ética ocorre apenas para as Geração 

BB e X. O efeito da humildade no engajamento para as Gerações Y e Z deixa de existir. As 

Figuras 2 e 3 apresentam tais resultados. 

 

Figura 2. Efeitos de Moderação das Gerações na relação entre eticalidade e engajamento 

 

 

Figura 3. Efeitos de Moderação das Gerações na relação entre humildade e engajamento 
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O Quadro 2 resume as hipóteses que foram propostas, as variáveis envolvidas e as 

relações esperadas, bem como o resultado final encontrado. 

 

Quadro 2. Resumo das hipóteses, variáveis, efeitos esperados e resultados 

Hipótese Hipótese Resultado 

H1 
A percepção de eticalidade na liderança está 

positivamente relacionada com o engajamento. 
Suportada 

H2 
A percepção de humildade na liderança está 

positivamente relacionada com o engajamento. 
Suportada 

H3 
As gerações apresentarão diferenças significantes com 

relação aos valores do trabalho 
Suportada 

H4 
As gerações não apresentarão diferenças significantes 

com relação aos valores organizacionais 
Não suportada 

H5a 
As gerações apresentarão diferenças significantes na 

valorização da liderança ética 
Suportada 

H5b 
As gerações apresentarão diferenças significantes na 

valorização da liderança humilde. 
Suportada 

H5c 
As gerações apresentarão diferenças significantes na 

valorização do engajamento. 
Não Suportada 

H6a 
As gerações possuem efeito moderador na relação entre 

percepção de eticalidade da liderança e engajamento. 
Suportada 

H6b 
As gerações possuem efeito moderador na relação entre 

percepção de humildade da liderança e engajamento. 

Parcialmente 

Suportada 

 

 

5. DISCUSSÃO 

O presente estudo propôs um modelo de survey com a intenção de entender como a 

percepção da eticalidade e da humildade da liderança influencia, ou modera, o engajamento das 

gerações Y e Z no trabalho. 

De acordo com o referencial teórico levantado, as gerações Y e Z compartilharam 

narrativas de experiência demonstrando uma propensão para um líder puramente 

transformacional, característica contundentemente inerente a liderança humilde se comparada 

com a liderança ética, que traz traços do sistema de recompensa e punição caso o trabalhador 

não observe as normas estabelecidas, o que não se confirmou. Através do resultado comparativo 

da hipótese 6, onde ficou caracterizado que as gerações possuem efeito moderador na relação 

entre percepção de eticalidade da liderança e engajamento, mas ficou demonstrado que a 

percepção de humildade não leva necessariamente a um maior engajamento, restou provado 

que, para estas gerações, os trabalhadores atingem as metas sendo recompensados ou treinados. 



39 

 

 
 

Achados do nosso estudo confirmam as evidências existentes de que a eticalidade e a 

humildade do líder estão positivamente relacionados ao engajamento dos subordinados. A 

confirmação da Hipótese 1 vem de encontro as pesquisas de Brown et al, (2005) e Kuoppala et 

al., (2008), que sugeriram que os comportamentos da liderança ética afetam vários resultados 

positivos no bem-estar relacionado ao trabalho dos funcionários, através do aumento do senso 

de significado dos subordinados pela demonstração e comunicação dos valores éticos (Feng et 

al., 2016) e o destaque do impacto das tarefas e esforços dos subordinados no alcance das metas 

de grupo e organizações (Piccolo et al., 2010; Yidong & Xinxin, 2013; Zhu et al., 2004). 

De forma semelhante, o suporte a hipótese 2 foi de encontro aos resultados já 

operacionalizados em pesquisas anteriores que também já ligaram a humildade do líder ao 

engajamento no trabalho através da contribuição para o desempenho organizacional por meio 

do impacto gerado nos processos de aprendizagem e resiliência (Vera & Rodriguez-Lopez, 

2004); melhoria da aprendizagem, do engajamento, da satisfação no trabalho e da redução do 

absenteísmo (Owens & Hekman, 2012); e por meio do empoderamento do líder que apresenta 

humildade (Ou et al., 2014), a partir de uma abordagem “mais silenciosa”, como: escuta, 

transparência sobre limitações e a valorização dos pontos fortes dos seguidores (Owens et al., 

2015). 

A confirmação da diferenciação na percepção sobre os valores intrínsecos e 

extrínsecos que cada geração atribui ao trabalho e aos valores organizacionais, extraído dos 

resultados das hipóteses H3 e H4, também veio de encontro com as demais pesquisas realizadas 

anteriormente (e.g., Espinoza & Ukleja, 2016; Kaifi et al., 2012; Stewart et al., 2017; Thompson 

& Gregory, 2012). 

Os desdobramentos da Hipótese 5, (5a, b e c), de maneira geral, trouxeram resultados 

que apontam diferenças nas percepções das gerações quanto a valorização da eticalidade e da 

humildade, mas não quanto ao engajamento, sendo que, não há na literatura, ao menos no 

mesmo modelo, outro estudo que compare tais valores mediados por gerações, podendo ser 

consideradas descobertas inéditas. 

Da mesma forma e, surpreendentemente, pois, a revisão teórica sobre as diferenças 

geracionais apontavam para uma intolerância a uma liderança arbitrária, sugerindo que a 

Liderança Humilde engajaria mais a Geração Z no trabalho, por serem estes, avessos a regras 

preestabelecidas e carentes de liberdade de formulação diante da absurda facilidade de obtenção 

de conhecimento face a disponibilidade proporcionada pela tecnologia atual, a Hipótese 6 vem 

sugerir que o efeito da humildade no engajamento para as Gerações Y e Z deixa de existir. 
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O método quantitativo, utilizado neste estudo, facilitou a observação pois, quando se 

utiliza o método qualitativo, onde a expressão da vontade é refletida e então descrita, leva a crer 

que estas gerações preferem fortemente o estilo de liderança transformacional, o que pode ser 

reflexo de um viés cognitivo do participante por acreditar que seja a forma mais confortável de 

se trabalhar, diferentemente do resultado aqui apresentado através do método quantitativo, onde 

a pergunta não é feita de forma explícita, revelando uma maior veracidade diante da análise 

regressiva. 

A liderança humilde, onde o líder não se impõe, empoderando o trabalhador  através da 

motivação a uma assunção que leva em conta exclusivamente os conhecimentos e preferências 

das gerações Y e Z não se confirmaram efetivas para a obtenção do engajamento, contrariando 

as expectativas bibliográficas que levavam a crer que estas gerações somente valorizariam as 

organizações que lhes dessem liberdade total de se estabelecerem profissionalmente por conta 

própria, em função da preferência por maior autonomia funcional apresentada pelos estudos 

anteriores. 

Cabe frisar que a extensão da preferência pelo estilo de liderança ética na obtenção do 

engajamento não é clara, e pode ser objeto de uma investigação mais aprofundada, fornecendo 

uma maior confiança e compreensão de como liderar efetivamente a Geração Z no local de 

trabalho, pois, embora a descoberta seja de natureza superficial, abre implicações práticas para 

as áreas de liderança, trabalhos acadêmicos e principalmente práticas, podendo contribuir para 

os praticantes da liderança atual, uma visão muito necessária para o engajamento dessa coorte 

que será predominante num futuro próximo. Afinal, ser capaz de entender e se relacionar com 

esse grupo geracional, pode levar a uma vantagem competitiva determinante para as 

organizações. 

Diante da evidência das diferenças de valores geracionais obtidos na H3, o trabalho 

colabora para que os líderes da geração Z possam adaptar seus estilos pessoais de liderança para 

melhor orientar o trabalho dessa coorte que se diferencia no conjunto de expectativas, abrindo 

uma oportunidade para as gerações anteriores e a geração Y, que hoje estão assumindo cargos 

de supervisão e gerência, um melhor entendimento das motivações de seus subordinados que, 

apesar de compartilharem a mesma tecnologia e comportamentos sociais, têm necessidades e 

valores diferentes que influenciam no seu engajamento profissional,  pois logo serão o total da 

força de trabalho, ao menos, pelos próximos 20 anos. 
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Vale lembrar que os resultados anteriores a este estudo que sejam conflitantes, não 

representam uma limitação porque este trabalho explorou um contexto relativamente 

desconhecido e somente pesquisas futuras, que visem aprofundar estes conhecimentos, podem 

vir a argumentar sobre a extensão de sua aplicabilidade e a amplitude da eticalidade da liderança 

necessária para que seja possível identificar o quanto a percepção da eticalidade e da humildade 

é necessária para  gerar uma diferença no engajamento que seja observável e relevante, pois o 

desenho do estudo é transferível e pode ser conduzido utilizando-se outros grupos de 

participantes, dando oportunidade para que estudos futuros se utilizem dos conhecimentos aqui 

adquiridos, pois os dados foram obtidos num curto período de tempo, aumentando sua 

confiabilidade, utilizando-se de survey com questionários já validados e consolidados.  

O modelo proposto não filtrou a interpretação por outros contextos, tais como gênero, 

etnia e experiência profissional, apesar de ter incluído a obtenção destes dados. Além disso, não 

incluiu outras variáveis, como outras regiões geográficas ou uma pesquisa em um único 

ambiente de trabalho, entre outros variáveis que reconhecidamente podem alterar os resultados 

obtidos e são considerados limitações aos resultados obtidos, ficando estes como sugestão para 

pesquisas futuras, que serão apresentadas nos itens a seguir. 

 

6. IMPLICAÇÕES TEÓRICAS E PRÁTICAS DO ESTUDO 

Muito do interesse em diferenças geracionais tem sido impulsionado por crescentes 

conflitos entre gerações ou a lacuna entre essas gerações (Mead, 1970) e, informações sobre 

como os estilos de liderança são percebidos por cada geração e como a percepção destes valores 

influencia o engajamento no trabalho é importante para ajudar a preencher essa lacuna e criar 

um terreno mais apto para a obtenção do resultado esperado das coortes mais novas, em especial 

a Geração Z, que passa agora a fazer parte da força de trabalho e que, em um curto período, 

será a coorte dominante no mercado. Assim, o conhecimento de como a percepção da 

eticalidade e a humildade da liderança modera o engajamento no trabalho das novas gerações, 

permite aos atuais líderes adaptarem seus estilos de liderança para a obtenção de uma maior 

assertividade no comando de seu time para a obtenção do desejado engajamento de seus 

subordinados. Com a descoberta de que a percepção da eticalidade é mais efetiva na obtenção 

do engajamento, esperamos colaborar para desmistificar a preferência por um estilo de 

liderança que dê mais ou total autonomia ao trabalhador, demonstrando que o sistema de 

recompensa e punição ainda deve ser aplicado, desde que os constructos sejam positivos e 

inclusivos, ou seja, na justa medida da Liderança Ética que mantém todas características da 
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liderança transformacional, mas define a obediência às normas preestabelecidas como condição 

para o reconhecimento do bom andamento do trabalhador.  

 

7. LIMITAÇÕES E SUGESTÕES DE ESTUDOS FUTUROS 

Apesar de suas contribuições, o presente estudo possui limitações que devem ser 

mencionadas. Embora a amostra conte com um número significativo de respostas, ela ainda 

representa a principal limitação desse estudo, uma vez que os dados coletados falam sobre a 

percepção de funcionários, coletadas por meio de um único questionário, o que pode ensejar 

resultados enviesados (common method bias).  

É importante notar que os dados coletados, quando analisados em outros contextos ou 

processos diferentes, podem gerar um conjunto diferente de resultados dependendo se 

diferentes as condições ambientais analíticas. Dessa forma, sugere-se que pesquisas futuras que 

tenham como escopo aprofundar o conhecimento sobre o tema, podem sujeitar os dados a 

contextos geográficos ou sociais específicos pois, os membros de uma determinada região não 

possuem necessariamente as mesmas preferências de liderança. O presente estudo também não 

interpretou os dados levando em conta contextos de gênero, etnia ou tipo de educação ou 

experiência profissional. A sugestão para estudos futuros é de aprofundamento no tema 

duplicando o presente estudo nos diferentes contextos aqui não explorados.  

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho se propôs a estudar as diferenças geracionais de percepção e efeitos 

da liderança ética e humilde no engajamento visando proporcionar aos novos líderes uma 

colaboração na escolha ou desenvolvimento de um estilo de liderança que facilite a obtenção 

do engajamento de seus liderados das gerações Y e Z. Principalmente a GenZ pois, os 

pertencentes a coorte da Geração Y começam agora a se firmarem como a nova liderança, 

assumindo cargos de supervisão e gerência. Como vimos, conforme apresentado na tabela 6, as 

Gerações BB e X possuem um efeito mais forte na relação entre eticalidade e engajamento que 

as gerações Y e Z. Porém, apesar do efeito de interação positivo, a relação entre humildade e 

ética ocorre apenas para as Geração BB e X, sendo que o efeito da humildade no engajamento 

para as Gerações Y e Z deixa de existir. Portanto, concluímos que a percepção da eticalidade 

da liderança, que mescla estilos de liderança transformacional e transacional, é mais efetiva 
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para o engajamento das gerações mais novas, sendo a principal colaboração do presente 

trabalho científico. 

A evidência empírica atual sugere que os funcionários da geração Z serão difíceis de 

motivar. Em vários estudos, eles veem o trabalho como menos central em suas vidas, são mais 

propensos a valorizar o lazer e dizem que estão menos dispostos a trabalhar duro. É claro que 

é difícil prever como essas atitudes afetam o comportamento e se elas realmente causam (ou 

causarão) um declínio na produtividade ou problemas com retenção. Mais pesquisas devem 

tentar conciliar essa descoberta aparentemente paradoxal. Estratégias para fazer com que os 

funcionários se envolvam mais em seu trabalho podem precisar ser desenvolvidas pois, com 

menos funcionários dizendo que o trabalho é importante para eles, o local de trabalho moderno 

pode estar caminhando para o mesmo nível de não envolvimento. Há definitivamente algumas 

diferenças significativas entre as gerações e elaborar estratégias que atraiam membros acima da 

média é o que as organizações devem buscar. Afinal, a liderança enfrentará muitos desafios nas 

próximas décadas, e um dos mais importantes será contratar, reter e motivar os jovens 

funcionários que, em poucos anos, serão a parte dominante da força de trabalho. 
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10. APÊNDICE 

10.1. Ethical leadership scale (ELS) 

Ethical leadership scale (ELS) 

(Brown et al., 2005) 

Items are given along a 5-point response format (from 1 = strongly disagree to 5 = 

strongly agree). Respondents are instructed to rate their manager or supervisor. 

1. Conducts his/her personal life in an ethical manner 

2. Defines success not just by results but also the way that they are obtained 

3. Listens to what employees have to say 

4. Disciplines employees who violate ethical standards 

5. Makes fair and balanced decisions 

6. Can be trusted 

7. Discusses business ethics or values with employees 

8. Sets an example of how to do things the right way in terms of ethics 

9. Has the best interests of employees in mind 

10. When making decisions, asks what is the right thing to do 

 

10.2. Expressed Huminity Scale (EHS) 

Expressed Humility Scale 

Owens, Johnson, and Mitchell: Expressed Humility in Organizations 

Organization Science 24(5), pp. 1517–1538, © 2013 INFORMS 

 

1. This person actively seeks feedback, even if it is critical. 

2. This person admits it when they don’t know how to do something. 

3. This person acknowledges when others have more knowledge and skills than him- 

or herself. 

4. This person takes notice of others’ strengths. 

5. This person often compliments others on their strengths. 

6. This person shows appreciation for the unique contributions of others. 

7. This person is willing to learn from others 

8. This person is open to the ideas of others. 
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9. This person is open to the advice of others.  

 

10.3. Escala de Engajamento no Trabalho (UWES-9) 

Engajamento - Original UWES-9 (Shaufeli and Bakker, 2003) e a versão adaptada 

para o Brasil 

 

Vigor 

1. At my work, I feel bursting with energy 

2. At my job, I feel strong and vigorous 

5. When I get up in the morning, I feel like going to work 

3. I am enthusiastic about my job 

4. My job inspires me 

7. I am proud on the work that I do 

6. I feel happy when I am working intensely 

8. I am immersed in my work 

9. I get carried away when I’m working 

 

1. Sinto-me cheio de energia no meu trabalho 

2. Sinto-me com força e vigor no meu trabalho 

5. Quando me levanto pela manhã, tenho vontade de ir trabalhar 

3. Sou uma pessoa entusiasmada com o meu trabalho 

4. O meu trabalho inspira-me 

7. Tenho orgulho no trabalho que realizo 

6. Sinto-me feliz quando estou intensamente envolvido no trabalho 

8. Fico absorvido com o meu trabalho 

9. Sinto-me tão empolgado, que me deixo levar quando estou a trabalhar 

 

10.4. Valores Relacionados ao Trabalho 

Para medir a importância dada aos valores relacionados ao trabalho, utilizamos os 5 

itens adotados por Mencl e Lester (2014). Os participantes deveriam indicar em que medida 

valorizam, numa escala de 1 = Valorizo pouco ou nada a 5 = valorizo extremamente. 
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1. valorização de diversidade 

2. aprendizado contínuo 

3. progressão na carreira  

4. feedback 

5. reconhecimento imediatos 

 

10.5. Valores Relacionados às Organizações 

Para medir a importância dada aos valores relacionados ao que as organizações 

oferecem, adotamos os 6 itens utilizados por Mencl e Lester (2014). Os participantes deveriam 

indicar em que medida valorizam, numa escala de 1 = Valorizo pouco ou nada a 5 = valorizo 

extremamente 

 

1. Estar numa organização que dê equilibrio entre a vida profissional e pessoal 

2. Ser colocado para trabalhar com desafios 

3. Ser envovido em decisões organizacionais  

4. Ser recompensado financeiramente 

5. Trabalhar em equipe  

6. Ter arranjos flexiveis 

 

 


