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A cultura organizacional surgiu da antropologia e foi inserido nas

organizações por Pettigrew em 1979 (PEREZ; COBRA, 2017).

Envolve padrões de comportamento, crenças, valores (PEREZ;

COBRA, 2017) e compõe o modo institucionalizado de pensar e agir

que existe em uma organização (CHIAVENATO, 2005). Desta forma,

ao longo dos anos verifica-se no mercado de trabalho diferentes

gerações que compartilham experiências, projetos e vivências. As

organizações atuais possuem em seu quadro funcional

colaboradores de diferentes gerações, como: (i) Baby boomers:

nascidos entre 1940 e 1960; (ii) a Geração X: nascidos entre 1961 e

1977; (iii) a Geração Y: nascidos entre 1978, e por último a Geração

Z, nascidos a partida de 1990 (OLIVEIRA, 2010; ADDOR, 2011;

ADECCO, 2015). Diante desta realidade, além da tecnologia, as

organizações estão passando por uma mudança cultural provocada

pela geração Z, também chamada de nativos digitais. É uma geração

que tem dificuldade em lidar com hierarquia, mas são adeptos a

liderança e necessitam receber feedbacks de forma imediata do

desempenho de uma tarefa recém realizada. Criativos frente as

novas exigências e com espírito inovador; são proativos e

imponderados; e preferem horários flexíveis (ADDOR, 2011). Por

terem características distintas das demais gerações, a geração Z,

provoca mudanças na cultura das empresas. As empresas diante de

tal comportamento precisam analisar e criar estratégias para

compreender a nova demanda de colaboradores e clientes. Portanto,

o estudo busca responder a seguinte questão de pesquisa: quais são

as mudanças que ocorreram na cultura organizacional das empresas

analisadas com a chegada da geração Z? Neste viés, o presente

estudo tem como objetivo analisar as mudanças na cultura

organizacional que as organizações enfrentam com a chegada da

geração Z no ambiente de trabalho.

A presente pesquisa caracteriza-se quanto à natureza como aplicada,

quantitativa, descritiva e survey. Com relação a população

pesquisada, este estudo caracteriza-se como amostra não-

probabilística, pois foram definidos critérios a priori para escolha dos

sujeitos pesquisados. Após definido os critérios, a amostra

selecionada foi de 7 empresas, sendo 2 empresas desenvolvedoras

de software e 5 empresas de informática. O instrumento utilizado

para a realização da pesquisa foi um questionário, elaborado pelas

pesquisadoras. O questionário possui 10 questões fechadas de

múltipla escolha, contemplando questões sobre as características

pessoais dos participantes, bem como perguntas sobre quais são as

mudanças que ocorreram na cultura organizacional das empresas

analisadas com a chegada da geração Z.

Segundo dados coletados através da realização da pesquisa com

gestores e líderes das organizações analisadas, 71,6% são do gênero

masculino; 57,1% são da geração Z e possuem Pós-Graduação. Com

relação as mudanças na cultura organizacional, identificou-se que 71,4%

das organizações alterou o modelo de trabalho, através da criação de

espaços abertos e horários flexíveis no trabalho, isso corrobora com

Addor (2011) que frisa que a geração Z, prefere escritórios modernos,

com clima agradável, ocasionando um maior rendimento nos resultados.

Nota-se também que 100% das organizações pesquisadas tiveram que se

adaptar, pois passaram a investir em novas ferramentas tecnológicas

como aplicativos e programas de computador. Com relação as mudanças

na estrutura hierárquica de trabalho, 57,1% das empresas afirmaram que

alteraram a hierarquia, 100% das empresas responderam que criaram

estratégias, como: espaço de convivência, implantação de bônus e plano

de cargo e salários; ofereceram benefícios como plano de saúde e o

serviço de academia para que os colaboradores da geração se sintam

valorizados. De acordo com as mudanças ocorridas na cultura

organizacional, os respondentes destacaram como mais relevantes, a

inovação com 85,7%; novos modelos de negócio com 71,4% e nova

cultura com 57,1%.

A geração Z ocasionou mudanças na cultura organizacional das

empresas analisadas, e essa realidade exigiu das organizações a

implementação de novas ferramentas tecnológicas, novos modelos de

negócios, bem como estratégias específicas para atrair e reter os

colaboradores desta geração. Portanto, verifica-se que os resultados

corroboram com a literatura atual, pois a geração Z é conectada, criativa,

adeptos a utilização de ferramentas tecnológicas e ao modelo de

trabalho com horários flexíveis e ambientes abertos.
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O questionário foi elaborado no google formulário e encaminhado por e-

mail, garantindo o sigilo e o anonimato dos respondentes. Os

procedimentos para análise dos dados foram apresentados através de

números absolutos e porcentagem.


