
 
 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DE SÃO PAULO 
CAMPUS SÃO ROQUE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ROBERTA APARECIDA DIAS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMO AS DIFERENTES GERAÇÕES PERCEBEM 

SUA CARREIRA NO MERCADO DE TRABALHO  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

São Roque 

2019



 
 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DE SÃO PAULO 
CAMPUS SÃO ROQUE 

 

 
 
 
 
 
 

ROBERTA APARECIDA DIAS 

 
 
 
 
 
 

 
COMO AS DIFERENTES GERAÇÕES PERCEBEM 

SUA CARREIRA NO MERCADO DE TRABALHO  
 
 
 
 

 
Trabalho de Conclusão de Curso apresentado na 

Graduação em Administração do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do campus de São 

Roque como requisito parcial para obtenção do título de 

Bacharel em Administração. 

Orientador: Prof. Dr. Rogério Tadeu da Silva. 
 

 

 

 

 

 

São Roque 

2019 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
D541 
       
       Dias, Roberta Aparecida 

       Como as diferentes gerações percebem sua carreira no mercado de 
trabalho / Roberta Aparecida Dias. – 2019. 
         51 f.: il.; 30cm 
            
        Orientador: Prof. Doutor Rogério Tadeu da Silva 
 
         TCC (Graduação) apresentada ao curso de Administração do 
Instituto Federal de São Paulo – Campus São Roque, 2019. 
 
         1. Carreiras 2. Gerações 3. Mercado de trabalho I. Dias, Roberta 
Aparecida II. Título         
 

CDD: 658 
Elaborada pela Bibliotecária Fernanda R. Pontes CRB – 7135 - IFSP 

 
  



 
 

FOLHA DE APROVAÇÃO 

 

Roberta Aparecida Dias 

Como as diferentes gerações percebem sua carreira no mercado de trabalho. 

 

Trabalho de conclusão de curso apresentado ao 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Estado de São Paulo - Campus São Roque, para 

obtenção do título de Bacharel em Administração. 

 

Aprovado em: ___/___/___ 

BANCA EXAMINADORA 

 

Prof. Dr. Rogério Tadeu da Silva   Instituição: IFSP São Roque 

 

Julgamento: _____________________  Assinatura: _________________ 

 

Prof. Dra. Anna Carolina Salgado Jardim Instituição: IFSP São Roque 

 

Julgamento: _____________________  Assinatura: _________________ 

 

Prof. Me. Alberto Paschoal Trez   Instituição: IFSP São Roque 

 

Julgamento: _____________________  Assinatura: _________________ 

  



 
 

DIAS, Roberta Aparecida. Como as diferentes gerações percebem sua carreira 

no mercado de trabalho. [Trabalho de Conclusão do Curso de Graduação em 

Administração]. Instituto Federal de São Paulo. São Roque, 2019. 

 

RESUMO 

 

Como no ambiente organizacional encontram-se pessoas de diferentes idades, com 
perfis e características diversas, de acordo com suas épocas, este estudo busca 
compreender as percepções de três grupos distintos, gerações X, Y e Z, em relação 
às suas carreiras no mercado de trabalho. Em termos metodológicos o estudo foi 
composto por uma pesquisa quantitativa, utilizando-se de um questionário estruturado 
em escala Likert, baseado em quatro tipos de carreiras: tradicional, proteana, sem 
fronteiras e opt out. A pesquisa contou com 100 respondentes da região de São 
Roque, Estado de São Paulo e cidades próximas, sendo 25 pertencentes à geração 
X, 41 à geração Y e 34 à geração Z. A análise dos dados revelou que as gerações X 
e Y possuem perfis compatíveis quanto às afirmativas relacionadas às carreiras, e que 
de modo geral não se identificam a um único tipo de carreira, demonstrando ser uma 
amostra que busca pelo equilíbrio entre estabilidade e autonomia. Quanto à geração 
Z, foi mais divergente ao perfil descrito pelas teorias, o que pode ser explicado por 
conta de que são pessoas que não possuem uma longa experiência profissional, e 
muitos ainda estão sendo inseridos no mercado de trabalho, portanto, ainda pode ser 
prematuro esboçar as particularidades profissionais deste grupo.  
 

Palavras-chave: Carreiras; Gerações; Mercado de Trabalho. 

  



 
 

DIAS, Roberta Aparecida. How different generations perceive their career in the 

job market. [Completion Paper of the Graduate Course in Business Administration]. 

Federal Institute of Sao Paulo. São Roque, 2019. 

 

ABSTRACT 

 
As in the organizational environment are people of different ages, with different profiles 
and characteristics, according to their times, this study seeks to understand the 
perceptions of three distinct groups, generations X, Y and Z, regarding their careers in 
the job market. job. In methodological terms, the study consisted of a quantitative 
research, using a structured Likert-scale questionnaire based on four types of careers: 
traditional, protean, borderless and opt out. The survey consisted of 100 respondents 
from the São Roque region, São Paulo State and nearby cities, 25 belonging to 
generation X, 41 to generation Y and 34 to generation Z. Data analysis revealed that 
generations X and Y have profiles compatible with the statements related to careers, 
and that generally do not identify with a single type of career, proving to be a sample 
that seeks the balance between stability and autonomy. As for generation Z, it was 
more divergent from the profile described by the theories, which can be explained by 
the fact that they are people who do not have a long professional experience, and 
many are still being inserted in the labor market, so it may still be premature. outline 
the professional characteristics of this group. 
 
Keywords: Careers;Generations; Job Market. 

  



 
 

 
LISTA DE FIGURA 

Figura 1: Desenvolvimento de Pesquisa .................................................................. 20 
 

LISTA DE GRÁFICOS 

Gráfico 1: Afirmativas carreira tradicional – geração X. ........................................... 27 
Gráfico 2: Afirmativas carreira tradicional – geração Y. ........................................... 28 
Gráfico 3: Afirmativas carreira tradicional – geração Z. ............................................ 29 
Gráfico 4: Afirmativas carreira proteana – geração X. .............................................. 30 

Gráfico 5: Afirmativas carreira proteana – geração Y. .............................................. 31 
Gráfico 6: Afirmativas carreira proteana – geração Z. .............................................. 32 
Gráfico 7: Afirmativas carreira sem fronteiras – geração X. ..................................... 33 

Gráfico 8: Afirmativas carreira sem fronteiras – geração Y. ..................................... 34 
Gráfico 9: Afirmativas carreira sem fronteiras – geração Z. ..................................... 35 
Gráfico 10: Afirmativas carreira Opt Out – geração X. ............................................. 36 
Gráfico 11: Afirmativas carreira Opt Out – geração Y. ............................................. 37 

Gráfico 12: Afirmativas carreira Opt Out – geração Z. ............................................. 38 

Gráfico 13: Características – geração X. .................................................................. 40 
Gráfico 14: Características – geração Y. .................................................................. 41 
Gráfico 15: Características – geração Z. .................................................................. 42 

 
LISTA DE QUADROS 

Quadro 1: Características do novo contrato proteano de carreira. ........................... 12 
Quadro 2: Datas de nascimento das gerações ......................................................... 15 

Quadro 3: Comparativo entre as gerações e características atribuídas por diferentes 
autores. ..................................................................................................................... 19 

Quadro 4: Etapas da pesquisa ................................................................................. 20 
Quadro 5: Descrição do instrumento de coleta de dados baseado nos modelos 
teóricos. ..................................................................................................................... 22 

 
LISTA DE TABELAS 

Tabela 1: Amostra geração X. .................................................................................. 24 

Tabela 2: Amostra geração Y. .................................................................................. 25 
Tabela 3: Amostra geração Z. ................................................................................... 26 
 



 
 

 
SUMÁRIO 

 
1.    INTRODUÇÃO ..................................................................................................... 8 

2.    REFERENCIAL TEÓRICO ................................................................................. 10 

2.1 Características de Carreiras e o desenvolvimento profissional ....................... 10 

2.1.2 Carreira Tradicional ...................................................................................... 10 

2.1.3 Carreira Proteana ......................................................................................... 11 

2.1.4 Carreira sem Fronteiras ................................................................................ 12 

2.1.5 Carreira Opt Out ........................................................................................... 14 

2.2 Gerações ......................................................................................................... 15 

2.2.1 Geração X ..................................................................................................... 16 

2.2.2 Geração Y ..................................................................................................... 17 

2.2.3 Geração Z ..................................................................................................... 18 

3. PROCEDIMENTO METODOLÓGICO .................................................................. 20 

3.1 Metodologia ..................................................................................................... 21 

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS ............................................................. 24 

4.1 Apresentação e discussão da caracterização da amostra ........................... 24 

4.2 Apresentação e discussão dos dados sobre carreira tradicional ................. 27 

4.3 Apresentação e discussão dos dados sobre carreira proteana .................... 30 

4.4 Apresentação e discussão dos dados sobre carreira sem fronteiras ........... 32 

4.5 Apresentação e discussão dos dados sobre carreira opt out ....................... 35 

4.6 Apresentação e discussão dos dados sobre as características ................... 39 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................ 44 

REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 46 

Apêndice - Questionário ............................................................................................ 49 

 
 



8 
 

 
1.    INTRODUÇÃO 

 
Com a rápida evolução vivenciada pela sociedade, os interesses, as 

necessidades, as perspectivas e aspirações, são moldadas para acompanhar tais 

progressos, de modo que influenciam no meio organizacional, já que as pessoas 

passam a ter visões diferentes a respeito de suas escolhas profissionais. 

Diante deste cenário, têm-se o reposicionamento sobre os conceitos de 

carreiras, as quais são transgredidas em decorrência da globalização, da economia, 

da tecnologia e das movimentações dos indivíduos entre as organizações. Fatores 

estes que impactam para a substituição da carreira tradicional, para a busca da 

autorrealização, pela intitulada como carreira proteana (HALL, 2002).  

Ademais os indivíduos passaram a estar além das fronteiras organizacionais. 

Para Bendassoli (2009) este modelo de carreira busca migrar entre diferentes 

empregadores, e não ficar preso em apenas uma organização. 

Uma concepção ainda mais recente, como a carreira opt out, vem ganhando 

espaço no mercado de trabalho, uma vez que proporciona ao indivíduo mais 

autonomia e maior satisfação na vida pessoal (DUTRA, 2010). 

Neste contexto, além das transformações dos indivíduos em relação ao seu 

desenvolvimento profissional, ocorre a convivência de diferentes gerações dentro das 

empresas, que pensam e agem de acordo com suas épocas (VELOSO, DUTRA E 

NAKATA, 2008). 

Segundo matéria vinculada no site Época Negócios Online (2017),” uma 

pesquisa feita em 19 países mostra que as gerações X, Y e Z, são diferentes”, o 

estudo contou com 18 mil profissionais e estudantes, no qual expos diferenças 

significativas nas aspirações e valores de cada uma das gerações. Essas informações 

são importantes paras as empresas, as quais buscam reter, desenvolver e atrair 

profissionais de todas as idades.  

No mesmo site Época Negócios Online (2018), uma matéria trouxe outra 

informação relevante ao afirmar que em 2019, a geração Z se tornaria a maior em 

população mundial, em números, representando 32%, sendo estes dados baseados 

na Organização das Nações Unidas (ONU). 

Sendo assim, o presente trabalho tem como objetivo geral compreender as 

percepções de três grupos distintos em relação a suas carreiras no mercado de 
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trabalho, sendo eles respectivamente, a geração X, Y e Z. Como objetivos específicos 

têm-se: analisar se há predominância de um modelo de carreira em cada geração; 

investigar qual carreira predomina na amostra; e observar as características de 

carreiras mais presentes na amostra. 

Dado o exposto, compreender de que forma essas mudanças percorrem entre 

as diferentes gerações é de suma importância, uma vez que entender suas atitudes, 

possibilita o desenvolvimento de práticas eficientes de gestão por parte das 

organizações, identificando a individualidade de seus colaboradores. 

Assim, partindo dos objetivos destacados, o trabalho foi estruturado da seguinte 

maneira: na seção 2 consta a tipologia de carreiras e conceituação das gerações X, 

Y e Z; na seção 3, apresenta-se o método utilizado na pesquisa de campo, na 4, estão 

os resultados obtidos na pesquisa, em que é possível fazer relação dos dados com o 

perfil da amostra; e  na 5, tem-se as considerações finais, revelando as contribuições 

da pesquisa.  
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2.    REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Características de Carreiras e o desenvolvimento profissional 

   

O desenvolvimento profissional está relacionado com as necessidades de cada 

indivíduo como também as imposições feitas pela sociedade e organizações (DUTRA, 

2010). Neste contexto, a carreira é caracterizada pelas diversas posições ocupadas 

de trabalhos, fazendo com que se ganhem experiências, e para a maioria, têm-se a 

expectativa de exercer cargos em níveis estratégicos dentro das empresas. 

Do mesmo modo, carreira pode ser considerada como transições que o 

indivíduo percorre, variadas pelas perspectivas pessoais e do ambiente no qual vive, 

e não da ideia de que a carreira seja linear. Dessa forma, percebe-se a incidência da 

movimentação da carreira, identificadas pelas empresas e trabalhadores (LONDON e 

STUMPH, 1982, citado por DUTRA, 2010). 

Sob outro ponto de vista, Arthur, Hall e Lawrence (1989) citados em Dutra 

(2010), descrevem a carreira como experiências profissionais, sendo estes, fatores 

que influenciam na forma de interação com outras pessoas, organizações e 

sociedade. Sendo assim, a carreira é algo que ocasiona uma perspectiva variável no 

envolvimento entre pessoas e sociedade. Para Dutra (2010), cabe às empresas dar 

suporte e condições às expectativas dos indivíduos no âmbito profissional, em 

contrapartida, as pessoas devem ser gerenciadoras de seu crescimento, 

competitividade e carreira. 

 

2.1.2 Carreira Tradicional 

 
As teorias tradicionais estabelecem uma relação entre carreira e realização 

pessoal, na qual existe uma dependência entre a carreira e a organização (DUTRA, 

2010). 

Para Bendassoli (2009) a carreira tradicional é herdada da sociedade industrial, 

época em que o trabalhador estipula uma troca com a organização, é dedicado e fiel, 

e em contrapartida, espera ter estabilidade e segurança. As pessoas tinham que 

responder às necessidades das organizações e seguir apenas o que elas 

impusessem.   
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Segundo Hall (1996) a carreira tradicional está ligada ao sucesso verticalizado, 

a escalada da pirâmide corporativa e recompensas monetárias. Neste aspecto a 

carreira é dominada por um indivíduo que pertence aos grupos socialmente 

dominantes, marcada pela estabilidade e progressão linear vertical (CHANLAT, 1995).  

Sendo assim, em sua maior parte prefere um padrão tradicional masculino de 

trabalho, com tempo integral, para a mesma organização, por uma carreira inteira, 

procurando sempre avanço vertical e recompensas externas (MCDONALD, BROWN 

& BRADLEY, 2004). 

 

2.1.3 Carreira Proteana 

O termo proteana deriva de Proteus, na qual para a mitologia grega é descrito 

como aquele que pode mudar conforme a sua própria vontade (HALL,1996).  

Diante disso, a origem da carreira proteana, ocorre nas últimas décadas do 

século XX, uma época na qual os empregos eram estáveis, principalmente aos cargos 

de níveis mais altos da hierarquia (HALL, 2002). As mudanças de empregos feitas em 

curtos prazos não eram vistas de forma positiva. Entretanto, com as alterações 

econômicas, muitas empresas não garantiam a estabilidade de seus funcionários, 

diminuindo a segurança em todos os níveis hierárquicos. 

Dessa forma, para Hall (2002), o contrato tradicional de longo prazo, 

comprometidos com a estabilidade no emprego, é substituído por contratos de curto 

prazo, e devem ser renovados de acordo com as necessidades correntes e de 

desempenho. 

A partir desta transição, para conquistar a estabilidade no trabalho são 

consideradas necessidades pessoais e o sucesso psicológico (DUTRA, 2010). Com 

esta percepção, Hall (2002) indica que a conquista da segurança no emprego é 

formada por uma proteção interna, através do desenvolvimento de habilidades para 

organizar os recursos externos. É necessário que as pessoas busquem aprendizados, 

o que e como aprender de forma contínua, superando aos outros como elas mesmas, 

para lidar com o novo contrato de carreira. 

Segundo Hall (1996), o processo de mudança relacionado à carreira, faz parte 

do que se denomina “expansão da identidade”: ampliação do repertório psíquico que 

resulta de relacionamentos e experiências da trajetória profissional. Para o autor, 

existe um crescimento entre os profissionais atuais na realização de um trabalho que 
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proporcione além de subsistência, uma autorrealização, que possa fazer a diferença. 

Dado o pressuposto, Hall (2002) define as seguintes características para a carreira 

proteana: mudanças frequentes, autoinvenção, autonomia, auto direção, habilidades 

para aprender, habilidade para redirecionar a carreira e a vida, habilidade para 

construir relações. 

Com as características definidas pelo autor, percebe-se que o indivíduo se 

torna o centro, a partir de seus objetivos, necessidades, habilidades e 

desenvolvimento. Diferente das teorias tradicionais, onde eram enfocadas as 

imposições organizacionais. 

A seguir, o quadro 1 mostra as características do novo contrato de trabalho 

proteano: 

 
Quadro 1: Características do novo contrato proteano de carreira. 

 
Fonte: Hall (2002), adaptado de Hall e Mirvis (1996) citado por Dutra (2010, p. 16) 

 

Contudo, Hall (2002) traz o conceito de que a carreira proteana revela ao 

indivíduo outra percepção sobre o trabalho, na qual as pessoas buscam a 

autorrealização, revelando uma identidade, onde interesses pessoais e o sucesso 

interno (sucesso psicológico) são fatores para as escolhas profissionais. 

 

2.1.4 Carreira sem Fronteiras 
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Com passar do tempo, além da evolução da carreira tradicional para proteana, 

surge um outro cenário, a carreira sem fronteiras, segundo Dutra (2010) sua origem é 

devido às necessidades das organizações de se manterem competitivas, com quadros 

funcionais enxutos e flexíveis, além das mudanças de comportamento dos 

trabalhadores. 

Vale ressaltar que a observação da carreira sem fronteiras iniciou-se na década 

de 90, em que com as mudanças econômicas as pessoas deixavam de se preocupar 

com um planejamento para algo mais flexível, influenciando diretamente suas 

carreiras (DUTRA et al, 2010). 

Com o novo movimento voltado para flexibilidade, as organizações ficam em 

um ambiente competitivo, atuando em mercados abertos de trabalho, tanto ao 

indivíduo como para elas mesmas, já que podem experimentar e aprender 

continuamente, recombinando conhecimento local, qualificações e tecnologia 

(SAXENIAN,1996 citado por DUTRA, 2010). 

Dessa forma, as carreiras sem fronteiras são opostas aos modelos tradicionais 

de acordo com Bendassoli (2009): “essas carreiras se opõem às de tipos tradicionais 

precisamente pelo fato de não serem confinadas às fronteiras de uma única 

organização, emprego, ocupação, região ou domínio de expertise”. Ainda, segundo o 

autor, para se adequar a este modelo de carreira o indivíduo deve cultivar três 

competências: conhecer os motivos de seu engajamento profissional, seus valores, 

necessidades e interesses.  

Sob mesmo ponto de vista Balassiano (2013) enfatiza que cada indivíduo neste 

novo conceito deverá desenvolver sua carreira por meio da ampliação de suas 

competências e experiências adquiridas. Dado que “uma carreira sem fronteiras é 

uma sequência de oportunidades de trabalho que vão além do cenário de um simples 

emprego” (DEFILLIPPI e ARTHUR, 1996). 

Os indivíduos da carreira sem fronteiras são movidos pelas forças econômicas 

e também exercem influência sobre as mesmas, sendo assim, eles são produto e 

produtores do ambiente de trabalho do qual participam, transformando a lógica de 

carreira tradicional que via o agente de carreira como passivo diante das mudanças 

ambientais  (ARTHUR, 1994;  ARTHUR; INKSON; PRINGLE, 1999). 

Ademais, conforme as observações dos autores percebe-se que os 

profissionais a partir da carreira sem fronteiras se sentem confortáveis em trocar de 
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emprego e empresa, como também criar e manter relacionamentos ativos além da 

fronteira da empresa (SILVA et al, 2011). 

 

2.1.5 Carreira Opt Out 

 

Uma nova tendência de carreira surgiu em 2003, quando a jornalista americana 

Lisa Belkin publicou pela primeira vez o termo opt-out, palavra utilizada por ela para 

referenciar as mulheres, que em sua maioria mães, escolheram deixar suas carreiras 

executivas no mercado de trabalho (DUTRA, 2010, p. 207). 

De acordo com Dutra (2010) esse movimento vem ganhando força nos Estados 

Unidos, onde se percebe um número significativo de profissionais que optam por 

deixarem seus empregos, sejam temporariamente ou definitivamente. Toda essa 

revolução pode ser explicada pelo fato de que as demandas de trabalho não são 

compatíveis com as necessidades familiares. 

Ainda segundo Dutra (2010), nessa transição de carreira não se trata apenas 

de equilibrar vida pessoal e profissional, mas está relacionado com questões 

complexas resultantes das alterações na forma pelas quais as carreiras são criadas e 

desenvolvidas, em que percebe-se uma contrariedade contra o ambiente de trabalho, 

o qual impede que as pessoas atinjam seu potencial, autenticidade e se sintam 

realizadas, tanto em seus trabalhos quanto em suas vidas. Sendo assim, é uma 

revolução contra a baixa satisfação decorrente do trabalho. 

A tradução do termo opt-out é “optar por fora”, expressando as mudanças das 

pessoas que optam em deixar as organizações. A partir dos estudos de Mainiero e 

Sullivan (2006) e Hewlett (2007), percebe-se que esse movimento é feito de forma 

voluntária pelos indivíduos contrariando os tradicionais padrões de evolução de 

carreira. Sendo assim Dutra (2010) revela três fatores para que um movimento seja 

considerado opt-out sendo eles: 

1. O profissional que deve tomar a decisão por livre e espontânea vontade, sem 

nenhuma interferência da organização; 

2. A decisão deve se contrapor às tradicionais premissas de evolução profissional, 

sejam eles movimentos ascendentes na hierarquia organizacional, maior 

remuneração e cargos de maior status e maiores responsabilidades; 

3. O movimento deve assumir uma das seguintes formas: off-ramps 

(afastamentos temporários ou definitivos das atividades profissionais, ou sair 
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do trabalho sem alternativa imediata e buscando recolocação), scenic routes 

(redução ou flexibilização da carga de trabalho, recusa de promoções ou 

diminuição de esforços a fim de evitá-las), ou a saída da organização para se 

tornar empreendedor. 

 

2.2 Gerações 

 

No ambiente organizacional encontram-se profissionais com diferentes idades, 

que obtiveram formação e experiências em momentos distintos de suas vidas, 

portanto, possuem formas de lidar com a carreira e as ambições de acordo com sua 

faixa etária (VELOSO, DUTRA E NAKATA, 2008). 

Neste sentido, as pessoas podem ser classificadas em uma determinada 

geração, levando-se em conta o compartilhamento de valores e crenças e por 

vivenciarem as mesmas situações temporais e históricas (FEIXA, LECCARDI, 2010). 

Feixa e Leccardi (2010), a partir de Abrams (1982) e Mannhein (1952) 

ressaltam: 

[...] o início de uma geração é marcado por descontinuidades importantes até 
então dominantes em determinada época histórica e institucional. 
Novamente, o tempo histórico-social e seus ritmos é visto como central para 
a definição das novas gerações e identidades sociais (2010, p. 191). 

  

Contudo essas gerações podem ser divididas a partir de sua data de 

nascimento, embora, existem divergências entre os autores em relação a essas datas 

(COSTA et al., 2011). 

 

O Quadro 2, a seguir, apresenta uma síntese das datas mais apontadas pelos 

autores: 

Quadro 2: Datas de nascimento das gerações 

Baby boomers Nascidos entre 1946 e 1964 

Geração X Nascidos entre 1965 e 1980 

Geração Y Nascidos entre 1981 e 1992 

Geração Z Nascidos a partir de 1993 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Percebe-se que essas gerações possuem valores, costumes e linguagens de 

sua própria época, diante disso, torna-se desafiante para as organizações gerenciar 

essas pessoas, visto que é necessário aprender a lidar com expectativas e visões 

conflitantes no ambiente organizacional. (COSTA et al., 2011). 

 

2.2.1 Geração X 

 

Os nascidos entre as décadas de 70 a 80, descendentes da geração Baby 

Boomers, são chamados da geração X, grupo de pessoas que cresceram em meio a 

instabilidades financeiras, familiar e social, além disso, presenciaram o início da era 

tecnológica e as competições globais (DUTRA, 2010). 

         No que diz respeito a vida profissional e pessoal, Conger (1998) evidencia que 

a geração X apresenta mais dificuldades em equilibrá-las, já que são pessoas que 

valorizam o trabalho, demandando maior dedicação e envolvimento, porém, também 

buscam a realização familiar. Esse desajuste fica mais evidente quando essa geração 

atinge o ápice de suas carreiras, posto que tendem a ocupar cargos de média e alta 

gerência, fazendo com que se empenhem ainda mais. 

Neste contexto Robbins (2010) ressalta que a geração X está menos disposta 

a sacrificar seus ideais a fim de agradar seus empregadores, outro fator que os 

diferem de gerações anteriores, já que seus objetivos pessoais começam ser mais 

representativos. 

Vale ressaltar que para Conger (1998) essa geração não se limita apenas em 

dirigir sua carreira em uma única organização, pois tem consciência de que poderão 

perder seus empregos, tendo como exemplo seus antecessores Baby Boomers. 

Ademais, com a economia moderna, enxergavam as incertezas em relação ao futuro 

de seus cargos nas empresas, ou seja, tinham em mente que seus empregos iriam 

estar seguros conforme as necessidades de seus empregadores. 

Dado o exposto Santos et al. (2011) descreve que essa geração tem como 

característica a busca pelo crescimento profissional, a batalha por posições mais 

elevadas dentro das organizações e a aversão à supervisão. Esses fatores podem 

estar relacionados com a insegurança de se manter no emprego e a instabilidade 

financeira. 
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Oliveira (2012) em sua obra menciona o surgimento da televisão como algo 

impactante nas rotinas e comportamentos dessa geração. Por conta dessa mídia 

inserida na casa das pessoas, os jovens desenvolveram novas perspectivas. 

Enxergavam a liderança de forma mais vulnerável, marcado pelo pragmatismo e 

autoconfiança em suas escolhas. 

Lombardia (2008, p.4) explicita que as pessoas pertencentes a essa geração 

“são conservadores, materialistas e possuem aversão a supervisão. Desconfiam de 

verdades absolutas, são positivistas, autoconfiantes, cumprem objetivos e não os 

prazos, além de serem muitos criativos”. 

 

2.2.2 Geração Y 

 

A geração Y, nascida entre 1981 a 1992, já vieram em uma época mais 

globalizada, onde a tecnologia já estava consistente, portanto, são pessoas bem 

articuladas e informadas fazendo questão de expressar suas opiniões (DUTRA, 2010). 

Neste sentido, com acesso à era digital, essa geração passou a ser 

multitarefas, buscando informações atualizadas e com mais facilidades de trazer 

soluções simples e rápidas aos problemas, ou seja, a tecnologia é de fácil acesso para 

essa geração (OLIVEIRA, 2011). 

Com a mesma percepção Lancaster e Stillman (2011 p. 108) citam a tecnologia 

como aliada “essa geração chegou à maioridade com um fluxo de tecnologias e 

ferramentas em constante evolução e desenvolveu um nível elevado de 

adaptabilidade. A mudança constante não os perturba. Pelo contrário, os estimula”. 

Outro aspecto levantado por Oliveira (2012), diz respeito à harmonia que as 

pessoas dessa geração asseguram no ambiente de trabalho, já que em sua maioria 

são fiéis ao que acreditam e comprometidos em cumprir suas metas e objetivos dentro 

das organizações, e preservam o trabalho em equipe. Para Mendes (2012) é uma 

geração orientada ao mercado global privilegiando a criatividade ao invés da técnica, 

o compartilhamento ao invés do segredo e o conhecimento ao invés da tradição. 

Ademais, ainda segundo Mendes (2012), são profissionais que buscam 

quebrar os paradigmas anteriores, já que priorizam empresas contemporâneas e que 

ofereçam desafios, não veneram a hierarquia, por mais que ainda ocorra um modelo 

entendido e praticado, e são conscientes de que sua carreira não depende da 

organização. 
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Sendo assim, têm como perfil a busca pela liberdade, esperando que as 

empresas na quais trabalhem ofereçam flexibilidade, transparência e possam crescer 

por suas conquistas. Caso isso não seja possível, buscam por novas oportunidades 

(VELOSO; DUTRA; NAKATA, 2008). 

 

2.2.3 Geração Z 

 

Em uma nova era, nasce a geração Z, entre 1993 até os dias atuais, ainda mais 

digital e totalmente confortável diante dos componentes eletrônicos e tecnológicos. 

Perante isso, “foi denominada por zapear de uma coisa para outra, olham televisão, 

ficam no telefone, no computador entre outras coisas, simultaneamente” (BORGES; 

SILVA, 2013, p. 04). 

De acordo com Ceretta e Froemming (2011) é uma geração que busca a 

liberdade tanto de escolha quanto de expressão. Espera escolher onde trabalhar, com 

o uso da tecnologia, buscam se distanciar das regras tradicionais dos escritórios 

físicos e que possam integrar a vida doméstica e social. 

Neste sentido, são pessoas imediatistas, que buscam resultados imediatos, e 

com isso a hierarquia vertical não faz sentido para essa geração. Diferente das outras 

gerações, quando precisam dialogar com seus superiores, adentram na sala e 

conversam com naturalidade, como se estivessem em qualquer conversa informal 

(MENDES, 2012). 

Ainda segundo Mendes (2012), buscam organizações mais abertas ao diálogo, 

que sejam conectadas, ativas e globalizadas. Sendo esse aspecto um dos que mais 

diferenciam de outras gerações, como a geração Y, que ainda existe um modelo de 

hierarquização praticado e entendido. 

         A seguir, apresenta-se um quadro comparativo entre as gerações: 
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Quadro 3: Comparativo entre as gerações e características atribuídas por diferentes 
autores. 

 
   Fonte: Maurer (2013, p. 38)  
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3. PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 
Figura 1: Desenvolvimento de Pesquisa 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 
 

A seguir, são apresentadas as etapas da pesquisa, de acordo com as 

propostas, critérios e instrumentos utilizados. 

 
Quadro 4: Etapas da pesquisa 

Etapas Propostas Critérios e Instrumentos 

 
1 

 
Identificação do Tipo de Pesquisa 

A partir da proposta do tema, objetivos e 
referencial, pode-se identificar o tipo de 
pesquisa. 

 
2 

 
Descrição do Método 

Com o tipo de pesquisa definido, têm-se 
o método a ser utilizado e sua descrição 
para evidenciar o seu desenvolvimento. 

 
 
3 

 
 

Montagem do Questionário 

Questionário fechado, elaborado pela 
autora de acordo com o tema, com 
intuito de relacionar as gerações com os 
tipos de carreiras, na plataforma 
surveymonkey. 

 
4 

 
Aplicação do Questionário 

Divulgação da pesquisa via redes 
sociais, entre os meses de agosto a 
outubro. 

 
 
5 

 
 

Tratamento dos Dados Coletados 

Tabulação e apresentação de gráficos 
das respostas coletadas, por meio do 
Excel, com a finalidade de demonstrar 
de forma quantitativa e descritiva o perfil 
da amostra. 
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6 

 
 

Discussão e Considerações Finais 

A partir da análise dos dados coletados, 
é possível assimilar com a visão dos 
autores mencionados no referencial, a 
fim de gerar uma discussão sobre as 
perspectivas de carreira entre as 
gerações.   

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

3.1 Metodologia 

 

No que se refere aos aspectos da abordagem metodológica da pesquisa, ela 

pode ser considerada descritiva, levando-se em consideração que conforme Gil (2008, 

p. 28) esta abordagem “têm como objetivo primordial a descrição das características 

de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre 

variáveis”.  

 Além disso, a presente pesquisa pode ser considerada quantitativa, dado o 

pressuposto que, tem como finalidade averiguar a relação entre as variáveis 

estudadas através dos dados obtidos com a amostra. De acordo com Malhotra (2001, 

p. 155), “[...] procura quantificar os dados e aplicar alguma forma de análise 

estatística”. 

Ademais, a pesquisa também tem base bibliográfica, segundo Köche (2009) a 

pesquisa bibliográfica é “indispensável para qualquer tipo de pesquisa”, dado o 

pressuposto, foi realizado um estudo por meio de livros, artigos e trabalhos 

acadêmicos, os quais deram embasamento ao assunto abordado.  

A pesquisa foi realizada com a plataforma SurveyMonkey, utilizando-se um 

questionário que contém inicialmente uma pergunta aberta sobre o ano de 

nascimento, para agrupar a amostra de acordo com a geração correspondente 

(Quadro 2) seguida de 16 afirmativas com embasamento nos estilos de carreira, 

conforme o Quadro 5, a seguir:
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Quadro 5: Descrição do instrumento de coleta de dados baseado nos modelos 
teóricos. 

Dimensões Variáveis Indicadores Autores 

 
 
 
 
 
 
 

Carreira 
Tradicional 

 
 
 
 
 
 
 

Estabilidade 

Segurança e estabilidade são mais 
importantes para mim do que 
liberdade e autonomia. 
 
Procuro trabalhos em organizações 
que me deem senso de segurança 
e estabilidade; 
 
Sinto-me mais realizado em meu 
trabalho quando percebo que tenho 
total segurança financeira. 
 
O meu ideal de carreira seria 
trabalhar apenas para uma única 
organização 

Bendassoli (2009); 
Dutra (2010); Hall 
(2002); Chanlat 
(1995) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Carreira 
Proteana 

 
 
 
 
 
 
 
 

Autorrealização 

O valor do meu trabalho não 
depende do meu empregador; 
 
Busco sempre aprender coisas 
novas para que eu possa 
desenvolver-me profissionalmente. 
 
Eu conduzo minha própria carreira, 
baseado(a) em minhas prioridades 
pessoais e não nas prioridades de 
meu empregador. 
 
O que mais importa para mim é 
como eu me sinto em relação a 
meu sucesso na carreira e não 
como outras pessoas se sentem a 
respeito disso. 

Hall (2002), Dutra 
(2010) 

 
 
 
 
 
 

Carreira Sem 
Fronteiras 

 
 
 
 
 
 

Adepto às 
mudanças 

Tenho facilidade em redirecionar 
minha carreira; 
 
Não me importo em mudar de 
cidade, desde que seja a favor do 
meu crescimento profissional. 
 
Gosto de tarefas em meu trabalho 
que requeiram que eu trabalhe 
além do meu próprio departamento. 
 
Gostaria de trabalhar em projetos 
com pessoas de várias 
organizações 

SILVA et al, 2011; 
Bendassoli (2009) 
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Carreira Opt Out 

 
 
 
 
 
 
 
 

Flexibilidade e 
autonomia 

Prefiro ter uma carreira que me dê 
a liberdade de fazer o trabalho à 
minha maneira  
 
Prefiro trabalhar em um tempo por 
mim programado do que seguir 
horários e regras estabelecidas. 
 
Preferiria deixar meu emprego do 
que ser colocado em um trabalho 
que comprometa minha 
capacidade de me dedicar aos 
assuntos pessoais e familiares. 
 
Tenho vontade de ter meu próprio 
negócio. 

Dutra (2010);   

Fonte: Elaborado pela autora 
 
 Posteriormente, foram pontuadas 15 afirmativas referentes às características 

descritas pelos autores (Quadro 3), nas quais visam identificar os valores mais 

presentes na amostra a fim de fazer uma relação com os modelos de carreiras 

descritos pelo modelo teórico. 

A partir das afirmações colocadas na pesquisa, cada respondente da amostra 

pode  manifestar-se quanto ao grau de concordância com o enunciado proposto, com 

a utilização da escala Likert, composta respectivamente pelas seguintes opções: 

discordo totalmente, discordo parcialmente, indiferente, concordo parcialmente, 

concordo totalmente.  

As questões sobre o perfil social da amostra, relacionadas a gênero, cidade, 

estado civil, escolaridade, tempo de experiência profissional e renda, foram dispostas 

ao final do questionário.  

 Os dados da pesquisa foram coletados entre os meses de agosto e outubro de 

2019, na região de São Roque e cidades próximas, compartilhadas por meio de redes 

sociais, via snowball. O snowball é uma técnica de amostragem para compor uma 

amostra não probabilística, na qual os participantes iniciais da pesquisa indicam novos 

participantes, que por sua vez indicam novos participantes, e assim sucessivamente 

até alcançar o tamanho da amostra desejado ou conveniente (BIERNACKI; 

WALDORF, 1981). 
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4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 
A partir dos objetivos específicos propostos no trabalho e o questionário 

abordado na pesquisa, foi possível levantar informações convenientes à análise e 

interpretação dos dados. 

 

4.1 Apresentação e discussão da caracterização da amostra 

 

A pesquisa contou com 100 respondentes. Considerando as características 

relacionadas a gênero, cidade, estado civil, escolaridade, tempo de experiência 

profissional e renda, os quais foram agrupados e descritos por geração, foram obtidas 

as tabelas a seguir. 

A geração X representa 25% da amostra total, os quais também possuem maior 

tempo de experiência profissional, com renda mais alta, como apresentado na tabela 

1. 

 

Tabela 1: Amostra geração X. 

Geração X 

1. Sexo   

Feminino  10 
Masculino 15 

Total  25 

2. Cidade 

São Roque 12 
Ibiúna 6 
Mairinque 3 
Barueri 3 
Boituva 1 

    

3. Estado Civil  

Solteiro (a) 19 
Casado/União Estável  2 
Divorciado (a) 4 

    

4. Escolaridade  

Ensino Fundamental  1 
Ensino Médio Incompleto 0 
Ensino Médio Completo 7 
Ensino Superior Incompleto  2 
Ensino Superior Completo  15 
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5. Tempo de experiência profissional 
10 a 50 anos 

    

6. Renda 

Não tenho renda 0 
Até R$ 1.874,00 7 
R$ 1.874,00 à R$ 3.748,00 3 
R$ 3.748,01 à R$ 9.370,00 10 
R$ 9.370,01 à R$ 18.740,00 4 
R$ 18.740,01 ou mais 1 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

A seguir, a tabela 2 mostra que 41% da amostra é representada pela geração 

Y, sendo a maioria dos respondentes, com tempo de experiência profissional menor 

se comparada a X. 

 

Tabela 2: Amostra geração Y. 

Geração Y 

1. Sexo 

Feminino  24 

Masculino 17 

Total  41 

2. Cidade 

São Roque 10 

Ibiúna 17 

Sorocaba 5 

Mairinque 2 

Salto 2 

São Paulo 2 

Araçariguama 1 

Itu 1 

Vargem G. Paulista 1 

    

3. Estado Civil  

Solteiro (a) 19 

Casado/União Estável  22 

Divorciado (a) 0 

    

4. Escolaridade  

Ensino Fundamental  0 

Ensino Médio Incompleto 0 

Ensino Médio Completo 7 

Ensino Superior Incompleto  14 
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Ensino Superior Completo  20 

    

5. Tempo de experiência profissional 

3 a 20 anos 

    

6. Renda 

Não tenho renda 4 

Até R$ 1.874,00 12 

R$ 1.874,00 à R$ 3.748,00 14 

R$ 3.748,01 à R$ 9.370,00 10 

R$ 9.370,01 à R$ 18.740,00 1 

R$ 18.740,01 ou mais 0 
Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

A geração Z representa 34% da amostra, com maiores respostas do sexo 

feminino, renda mais baixa, destacando que alguns respondentes ainda não têm 

experiência profissional, como se observa na tabela 3. Ressalta-se que é uma geração 

que está começando a entrar no mercado de trabalho. 

 

Tabela 3: Amostra geração Z. 

Geração Z 

1. Sexo   

Feminino  24 
Masculino 10 

Total  34 

2. Cidade 

São Roque 14 
Ibiúna 8 
Sorocaba 2 
Mairinque 2 
São Paulo 2 
Alumínio 2 
Vargem G. Paulista 1 

Votorantim 1 
São Carlos 1 
São José do Rio Preto 1 
    

3. Estado Civil  

Solteiro (a) 29 
Casado/União Estável  4 
Divorciado (a) 1 

    

4. Escolaridade  

Ensino Fundamental  0 
Ensino Médio Incompleto 1 
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Ensino Médio Completo 10 
Ensino Superior Incompleto  19 
Ensino Superior Completo  4 

    

5. Tempo de experiência 
profissional 

0 a 10 anos 

    

6. Renda 

Não tenho renda 4 
Até R$ 1.874,00 17 
R$ 1.874,00 à R$ 3.748,00 10 
R$ 3.748,01 à R$ 9.370,00 3 

R$ 9.370,01 à R$ 18.740,00 0 
R$ 18.740,01 ou mais 0 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 
4.2 Apresentação e discussão dos dados sobre carreira tradicional 

 

Os gráficos de 1 a 3 apresentam os resultados das questões relacionadas a 

carreira tradicional, que possui características de estabilidade profissional e 

segurança financeira, as quais, para Bendassoli (2009), são reflexos da era industrial. 

 
Gráfico 1: Afirmativas carreira tradicional – geração X. 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Das respostas apresentadas no gráfico 1, explorando a geração X quanto suas 

quatro afirmativas, pode-se salientar que, de modo geral, para os respondentes ter 
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um emprego estável e com segurança financeira é relevante, já que concordaram de 

forma parcial ou total. 

Nota-se uma pequena divergência, com a literatura, na afirmativa “Segurança 

e estabilidade são mais importantes para mim do que liberdade e autonomia”, onde 

houve 13 discordâncias e 10 concordâncias. Uma das características desta geração 

é o materialismo, de acordo com Lombardia (2008). Quando se relaciona com 

segurança financeira observa-se uma maior aceitação, convergindo, mas quando 

questionados sobre autonomia, houve uma divergência, visto que estão menos 

dispostos a deixar de lado seus ideais para satisfazer seus empregadores (ROBBINS, 

2010). 

 
Gráfico 2: Afirmativas carreira tradicional – geração Y. 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Em relação ao gráfico 2, que contou com indivíduos da geração Y, percebe-se 

o mesmo efeito de respostas da geração X quanto a estabilidade e segurança 

financeira. 

Porém, no caso da afirmativa referente a liberdade e autonomia, essa geração 

apresentou diferença comparada a geração antecessora, já que foram 34 

concordâncias, representando mais de 80% desta amostra, algo que foi menos 

expressivo na geração X. Isto pode estar associado com a busca pela liberdade e 

3 2 1

11

4

0 0

5

0 1 2

7

31

15 16

9

3

23 22

9

0

5

10

15

20

25

30

35

Segurança e
estabilidade são mais
importantes para mim

do que liberdade e
autonomia

Procuro trabalhos em
organizações que me

dêem senso de
segurança e
estabilidade

Sinto-me mais realizado
em meu trabalho

quando percebo que
tenho total segurança

financeira

O meu ideal de carreira
seria trabalhar apenas

para uma única
organização

Tradicional

Discordo totalmente Discordo parcialmente Indiferente

Concordo parcialmente Concordo totalmente



29 
 

flexibilidade que a geração Y tem como característica (VELOSO; DUTRA; NAKATA, 

2008). 

 
Gráfico 3: Afirmativas carreira tradicional – geração Z. 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Ao analisar o gráfico 3, houve uma divergência com o perfil traçado para a 

geração Z com as respostas obtidas, já que, segundo Ceretta e Froemming (2011), 

são indivíduos que buscam pela liberdade de escolha e expressão. 

De acordo com estes autores, essa geração pretende escolher onde trabalhar, 

e buscam se distanciar das regras tradicionais. Porém, a maioria, assim como nas 

outras gerações, apresentou concordância em ter estabilidade e segurança financeira, 

onde 32 respondentes concordaram de forma parcial e total com a afirmativa “Sinto-

me mais realizado em meu trabalho quando percebo que tenho total segurança 

financeira”. As recompensas monetárias em troca de fidelidade para com a empresa, 

é descrito como um dos principais aspectos da carreira tradicional (HALL, 1996). 

Em suma, ao comparar as respostas das três diferentes gerações frente as 

afirmativas da carreira tradicional, ocorre uma similaridade, com destaque para “O 

meu ideal de carreira seria trabalhar apenas para uma única organização”, em que 

52% da geração X discordou da afirmativa, enquanto a geração Y e Z ficaram bem 

próximos com 39% e 38%, respectivamente.  

Um dado interessante, é que as gerações Y e Z concordaram com a afirmativa, 
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assentiram do mesmo modo. Foi algo discrepante das características associadas pela 

literatura a essas gerações, ainda mais por pertencerem desde a infância a Era 

Globalizada, com maior acesso a novas oportunidades e maior mobilidade entre 

empresas. 

 

4.3  Apresentação e discussão dos dados sobre carreira proteana 

 

A seguir, os gráficos de 4 a 6, fazem uma análise que se refere a carreira 

proteana, que tem a autorrealização como uma de suas principais características 

(HALL, 2002). 

 

Gráfico 4: Afirmativas carreira proteana – geração X. 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Quando questionados sobre a busca por aprendizagem em prol do 

desenvolvimento profissional, percebe-se que a geração X, mesmo sendo uma 

população mais madura e experiente no mercado de trabalho, conforme descrito na 

tabela 1, estão dispostos a buscar novas aprendizagens para suas carreiras, o que 

está associado a busca pelo progresso constante no meio organizacional (SANTOS 

et al. 2012). 
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Gráfico 5: Afirmativas carreira proteana – geração Y. 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

Na questão sobre a valorização de seu trabalho, como algo independente do 

empregador, a geração Y apresentou respostas divididas, na afirmativa “O valor do 

meu trabalho não depende do meu empregador”, 17 respostas foram de discordâncias 

e 23 de concordâncias, e quando afirmado sobre “ Eu conduzo minha própria carreira, 

baseado (a) em minhas prioridades pessoais e não nas prioridades de meu 

empregado”, foram 17 discordâncias e 19 concordâncias. Neste aspecto ocorre uma 

divergência a afirmação apresentada por Mendes (2012), que ressalta a 

independência desta geração em seu crescimento profissional, ao qual não precisam 

de seu empregador para atingir o sucesso. Porém, como se observa, não foi 100% 

das respostas que concordaram com essa forma de ser. 

  

6

0

6
3

11

0

11

3
1 1

5 5

14

6

14
12

9

34

5

18

0

5

10

15

20

25

30

35

40

O valor do meu trabalho
não depende do meu

empregador

Busco sempre aprender
coisas novas para que eu

possa desenvolver-me
profissionalmente

Eu conduzo minha
própria carreira,

baseado(a) em minhas
prioridades pessoais e
não nas prioridades de

meu empregador

O que mais importa para
mim é como eu me sinto

em relação a meu
sucesso na carreira e não
como outras pessoas se
sentem a respeito disso

Proteana

Discordo totalmente Discordo parcialmente Indiferente

Concordo parcialmente Concordo totalmente



32 
 

Gráfico 6: Afirmativas carreira proteana – geração Z. 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Observa-se no gráfico 6, que a afirmativa “Busco sempre aprender coisas 

novas para que eu possa desenvolver-me profissionalmente” é, de fato, afirmado pela 

geração Z, já que são pessoas conectadas e multitarefas, o acesso a informações é 

mais dinâmico, e, portanto, a busca por novos aprendizados é algo presente neste 

perfil. 

Uma afirmativa na qual a geração Z demonstrou divergência em relação a 

literatura foi “Eu conduzo minha própria carreira, baseado (a) em minhas prioridades 

pessoais e não nas prioridades de meu empregador”, em que houveram 14 

discordâncias, distanciando dos conceitos dos autores, que concebem essa geração 

como pessoas mais independentes nas escolhas de suas carreiras. 

Assim como na carreira tradicional, as afirmativas em relação ao modelo 

proteano, foram homogêneas, demonstrando que a amostra, de modo geral, busca 

por aprendizagem e auto realização em suas carreiras. 

 

4.4  Apresentação e discussão dos dados sobre carreira sem fronteiras 

 

Após análise da carreira proteana, outro modelo na forma de trabalho é 

observado na amostra, representados pelos gráficos de 7 a 9. Estão presentes 

afirmativas referentes a um novo pensamento em relação a vida no mercado de 

trabalho, que são caraterizadas de forma diferente dos tipos tradicionais, já que os 
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profissionais não são limitados a apenas uma organização, podendo trocar de 

atividade e empresa, criando novos relacionamento (SILVA et a.l, 2011). 

 

Gráfico 7: Afirmativas carreira sem fronteiras – geração X. 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Ao analisar o gráfico 7, observa-se que a geração X tem flexibilidade quanto as 

suas carreiras no mercado de trabalho, onde 18 respondentes apresentam 

concordância em redirecionar a carreira, assim como também gostam de realizar 

atividades de outros departamentos.  

Corroborando com o que foi pontuado por Conger (1998), em que o autor 

ressalta a mobilidade desta geração, que não se limita a trabalhar em uma única 

empresa, já que, com a experiência de seus antecessores Baby Boomers, que 

perdiam seus empregos devido as instabilidades econômicas, mesmo sendo muito 

dedicados por muitos anos, a geração X tornou-se mais receosa em permanecer por 

um longo tempo na mesma organização. 
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Gráfico 8: Afirmativas carreira sem fronteiras – geração Y. 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Em relação as respostas dadas pela geração Y, apresentadas no gráfico 8, 

percebe-se a compatibilidade com as pessoas da geração anterior. 

Nota-se uma divergência com a teoria apresentada por Oliveira (2012), onde o 

autor diz que essa geração preserva a harmonia no ambiente de trabalho e as 

atividades em equipe, porém, nas afirmativas “Gosto de tarefas em meu trabalho que 

requeiram que eu trabalhe além do meu próprio departamento” e “ Gostaria de 

trabalhar em projetos com pessoas de várias organizações”, as respostas não foram 

de total concordância. 
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Gráfico 9: Afirmativas carreira sem fronteiras – geração Z. 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Ao comparar os resultados obtidos pela geração Z, uma afirmativa que deve 

ser destacada é “Tenho facilidade em redirecionar minha carreira”, na qual 52% desta 

parte da amostra discordaram parcialmente e totalmente, diferentes das 

características evidenciadas por Maurer (2013) no quadro 3, em que mostra a geração 

Z como pessoas dinâmicas e com flexibilidade para mudanças. 

De modo geral, mais uma vez, as gerações X e Y apresentaram significativa 

proximidade em suas respostas quanto as afirmativas da carreira sem fronteiras, 

enquanto a geração Z, em relação a este modelo de carreira, se distanciou das 

expectativas apresentadas pelos autores referentes as suas características. 

 

4.5 Apresentação e discussão dos dados sobre carreira opt out 

 

Os gráficos de 10 a 12 tratam da carreira Opt Out. As afirmativas procuram 

identificar se as pessoas se mobilizam a deixar suas empresas em prol de maior 

liberdade e autonomia. A carreira Opt Out se apresenta como um contraponto ao 

ambiente organizacional, no qual, segundo Dutra (2010), os profissionais focados 

neste tipo de carreira estão em busca de autenticidade e realização, de forma que 

possa equilibrar vida pessoal e trabalho. 
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Gráfico 10: Afirmativas carreira Opt Out – geração X. 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Observando o gráfico 10, verifica-se que as afirmativas em que foram 

colocadas a liberdade, horários e regras como algo preferível, os respondentes da 

geração X apresentaram concordância. 

Vale ressaltar que na afirmativa “Preferiria deixar meu emprego do que ser 

colocado em um trabalho que comprometa minha capacidade de me dedicar aos 

assuntos pessoais e familiares” percebe-se que a concordância não foi de forma total, 

ficando 40% entre discordar parcialmente e indiferentes. Para Conger (1998), essa 

geração tem mais dificuldades em equilibrar vida pessoal e profissional, já que 

valorizam o trabalho, com maior dedicação e envolvimento, mas também buscam a 

realização familiar. Este conflito se torna ainda mais evidente quando ocupam cargos 

mais elevados nas organizações, em que precisam se empenhar ainda mais. 
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Gráfico 11: Afirmativas carreira Opt Out – geração Y. 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Como é observável no gráfico 11, pode-se verificar que a geração Y, na 

afirmativa em que envolve assuntos pessoais e familiares, foi diferente quando 

comparados a geração antecessora X, dado que apresentou maior concordância. 

Nesta observação, a afirmativa “Tenho vontade de ter meu próprio negócio” foi 

algo mais expressivo, já que houve concordância, parcial e total, de 73%. 
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Gráfico 12: Afirmativas carreira Opt Out – geração Z. 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 
Ao analisar o gráfico 12, destaca-se a preferência que a geração Z dá pela 

liberdade de fazer o trabalho de acordo à sua maneira. Corroborando com essa 

percepção, as concordâncias em ter o próprio negócio vai ao encontro do 

entendimento apresentado por Ceretta e Froemming (2011), em que os Zs buscam a 

liberdade, esperando escolher onde trabalhar. 

Em síntese, com as afirmativas referentes a carreira opt out, percebe-se que 

as três gerações apresentaram respostas próximas, entre discordâncias e 

concordâncias. Em alguns aspectos foram distintas, concordando com as 

características traçadas pelos autores para cada uma das gerações. 
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4.6 Apresentação e discussão dos dados sobre as características  

 
Após análise sobre as afirmativas referentes aos modelos de carreiras, os gráficos de 13 a 15 vão tratar de algumas 

características expostas no quadro 3, a fim de verificar se existe uma relação com o perfil traçado pelos autores e com os quatro 

tipos de carreiras. 
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Gráfico 13: Características – geração X. 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
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Gráfico 14: Características – geração Y. 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
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Gráfico 15: Características – geração Z. 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
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Ao analisar os gráficos de 13 a 15, os quais representam as afirmativas que se 

referem as características pontuadas pelos autores, observa-se que, de modo geral, 

as respostas apresentaram homogeneidade, principalmente quando se verificam as 

questões sobre natureza, equidade e conduta. 

Em relação a assumir posição de liderança, a geração Y e Z apresentaram 

maior concordância, com 70% entre parciais e totais, algo que já se apresentava nas 

afirmativas referentes a autonomia nas carreiras, como também em se ter o próprio 

negócio. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Este estudo teve como objetivo compreender as percepções de três grupos 

distintos, geração X, Y e Z, em relação a suas carreiras no mercado de trabalho.  

A partir do questionário elaborado com as afirmativas referentes aos quatro 

tipos de carreiras e as características descritas pela literatura, foi possível encontrar 

as percepções dos indivíduos das gerações X, Y e Z sobre carreira, trabalho e valores 

relacionados a vida profissional. 

Pode-se perceber que as gerações X e Y apresentam semelhanças em suas 

respostas, visto que são pessoas descendentes da geração Baby Boomers, que 

passaram por instabilidades políticas e econômicas. Sendo assim, diante do cenário 

instável que viam seus pais e avós, estes dois grupos parecem não se identificar a 

uma única carreira específica, dessa forma, necessita-se de maiores estudos para 

compreender essas afinidades. Apresentaram flexibilidade quanto as mudanças, que 

podem ocorrer no mercado de trabalho. Ademais, perante as afirmativas, observa-se 

que estes querem equilibrar vida pessoal e profissional, em busca de estabilidade e 

autonomia. 

Em relação a geração Z, que possui pouca experiência profissional, ou ainda 

estão sendo inseridas no mercado de trabalho, verifica-se que o conceito de carreira 

pode ser algo prematuro de ser entendido, e, portanto, não houve uma predominância 

das carreiras elencadas pela pesquisa. 

Como limitações do estudo, destaca-se o resultado da amostra, em que não se 

obteve um número equilibrado entre as gerações, já que se optou em utilizar o total 

de respondentes e não descartar indivíduos da geração Y e Z para igualar a X, que 

são os de menor número, o que inviabilizou uma comparação mediada por técnicas 

estatísticas robustas para o entendimento de carreiras entre os indivíduos geracionais. 

Como região, família, economia local, entre outros fatores, podem influenciar 

na personalidade e na formação dos indivíduos, a generalização das descobertas é 

outro fator limitante, uma vez que a amostra é não probabilística. 

Outra limitação, que não foi testada, é o entendimento que cada geração pode 

ter para as expressões utilizadas nas afirmativas. Por exemplo, qual o significado de 

sucesso para cada indivíduo? Sucesso pode significar maior poder aquisitivo para, ou 

maior autonomia, ou maior liberdade etc. Enfim, existe o risco de entendimentos 
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distintos, para determinadas expressões das afirmativas. Esse risco dificulta a 

interpretação de algumas convergências ou divergências quando se compara com as 

referências. 

Como sugestão, podem ser realizadas novas pesquisas para compreender a 

percepção de carreira das gerações X, Y e Z, com pessoas de diversas localidades 

para que sejam comparadas o entendimento, se são compatíveis ou incompatíveis.  

Sugere-se também um estudo focalizado na geração Z, dado que possuem 

pouca vivência profissional, e fazem parte de uma nova era, ainda mais tecnológica. 

Esse foco também se justifica, pois, de acordo com as estatísticas apresentadas pela 

ONU, representa a maioria em população mundial. 

O estudo contribui para que as organizações, assim como os profissionais, 

possam compreender a dinâmica do mercado de trabalho sob o ponto de vista dos 

indivíduos de cada geração. Além disso, pode chamar a atenção das empresas no 

sentido de adequar a gestão de pessoas, respeitando características geracionais, de 

forma a ter uma visão mais crítica e sistêmica de seus colaboradores, desenvolvendo 

todo um processo de recursos humanos que aproxime as pessoas ainda mais da 

organização e que , também, atenda as demandas profissionais. 
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Apêndice - Questionário  

 
1. Ano de Nascimento:_____________ 
 
2.Segurança e estabilidade são mais importantes para mim do que liberdade e 
autonomia 
(  ) Discordo totalmente(  ) Discordo parcialmente(  ) Indiferente(  ) Concordo parcialmente(  ) Concordo totalmente 

 
3.O valor do meu trabalho não depende do meu empregador 
(  ) Discordo totalmente(  ) Discordo parcialmente(  ) Indiferente(  ) Concordo parcialmente(  ) Concordo totalmente 

 
4.Tenho facilidade em redirecionar minha carreira 
(  ) Discordo totalmente(  ) Discordo parcialmente(  ) Indiferente(  ) Concordo parcialmente(  ) Concordo totalmente 

 
5.Prefiro ter uma carreira que me dê a liberdade de fazer o trabalho à minha maneira  
(  ) Discordo totalmente(  ) Discordo parcialmente(  ) Indiferente(  ) Concordo parcialmente(  ) Concordo totalmente 

 
6.Procuro trabalhos em organizações que me dêem senso de segurança e 
estabilidade 
(  ) Discordo totalmente(  ) Discordo parcialmente(  ) Indiferente(  ) Concordo parcialmente(  ) Concordo totalmente 

 
7.Busco sempre aprender coisas novas para que eu possa desenvolver-me 
profissionalmente. 
(  ) Discordo totalmente(  ) Discordo parcialmente(  ) Indiferente(  ) Concordo parcialmente(  ) Concordo totalmente 

 
8.Não me importo em mudar de cidade, desde que seja a favor do meu crescimento 
profissional. 
(  ) Discordo totalmente(  ) Discordo parcialmente(  ) Indiferente(  ) Concordo parcialmente(  ) Concordo totalmente 

 
9.Prefiro trabalhar em um tempo por mim programado do que seguir horários e regras 
estabelecidas. 
(  ) Discordo totalmente(  ) Discordo parcialmente(  ) Indiferente(  ) Concordo parcialmente(  ) Concordo totalmente 

 
10.Sinto-me mais realizado em meu trabalho quando percebo que tenho total 
segurança financeira  
(  ) Discordo totalmente(  ) Discordo parcialmente(  ) Indiferente(  ) Concordo parcialmente(  ) Concordo totalmente 

 
11. Eu conduzo minha própria carreira, baseado(a) em minhas prioridades pessoais e 
não nas prioridades de meu empregador. 
(  ) Discordo totalmente(  ) Discordo parcialmente(  ) Indiferente(  ) Concordo parcialmente(  ) Concordo totalmente 

 
12.Gosto de tarefas em meu trabalho que requeiram que eu trabalhe além do meu 
próprio departamento. 
(  ) Discordo totalmente(  ) Discordo parcialmente(  ) Indiferente(  ) Concordo parcialmente(  ) Concordo totalmente 

 
13.Preferiria deixar meu emprego do que ser colocado em um trabalho que 
comprometa minha capacidade de me dedicar aos assuntos pessoais e familiares. 
(  ) Discordo totalmente(  ) Discordo parcialmente(  ) Indiferente(  ) Concordo parcialmente(  ) Concordo totalmente 

 
14.O meu ideal de carreira seria trabalhar apenas para uma única organização 
(  ) Discordo totalmente(  ) Discordo parcialmente(  ) Indiferente(  ) Concordo parcialmente(  ) Concordo totalmente 

 



 
 

15.O que mais importa para mim é como eu me sinto em relação a meu sucesso na 
carreira e não como outras pessoas se sentem a respeito disso. 
(  ) Discordo totalmente(  ) Discordo parcialmente(  ) Indiferente(  ) Concordo parcialmente(  ) Concordo totalmente 

 
16.Gostaria de trabalhar em projetos com pessoas de várias organizações 
(  ) Discordo totalmente(  ) Discordo parcialmente(  ) Indiferente(  ) Concordo parcialmente(  ) Concordo totalmente 

 
17.Tenho vontade de ter meu próprio negócio 
(  ) Discordo totalmente(  ) Discordo parcialmente(  ) Indiferente(  ) Concordo parcialmente(  ) Concordo totalmente 

 

18. É meu dever preservar a natureza 
(  ) Discordo totalmente(  ) Discordo parcialmente(  ) Indiferente(  ) Concordo parcialmente(  ) Concordo totalmente 

 
19. Defendo que todas as pessoas, incluindo as que não conheço, devem ser tratadas 
com igualdade e justiça.  
(  ) Discordo totalmente(  ) Discordo parcialmente(  ) Indiferente(  ) Concordo parcialmente(  ) Concordo totalmente 

 
20. Defendo que as pessoas devem fazer o que lhes mandam, cumprindo regras em 
todos os momentos, mesmo quando ninguém está observando. 
(  ) Discordo totalmente(  ) Discordo parcialmente(  ) Indiferente(  ) Concordo parcialmente(  ) Concordo totalmente 

 
21. Acredito que devemos nos comportar de maneira apropriada, evitando fazer 
coisas que as pessoas considerem erradas. 
(  ) Discordo totalmente(  ) Discordo parcialmente(  ) Indiferente(  ) Concordo parcialmente(  ) Concordo totalmente 

 
22. Devemos aceitar o que temos, acredito que as pessoas devem viver satisfeitas 
com o que possuem. 
(  ) Discordo totalmente(  ) Discordo parcialmente(  ) Indiferente(  ) Concordo parcialmente(  ) Concordo totalmente 

 
23. Minha satisfação é viver em um lugar seguro, evitando tudo que possa colocar em 
risco minha instabilidade. 
(  ) Discordo totalmente(  ) Discordo parcialmente(  ) Indiferente(  ) Concordo parcialmente(  ) Concordo totalmente 

 
24. Conquistar posição de liderança é algo que me satisfaz. 
(  ) Discordo totalmente(  ) Discordo parcialmente(  ) Indiferente(  ) Concordo parcialmente(  ) Concordo totalmente 

 
25. Gosto de mostrar minhas capacidades para que as pessoas admirem o que eu 
faço. 
(  ) Discordo totalmente(  ) Discordo parcialmente(  ) Indiferente(  ) Concordo parcialmente(  ) Concordo totalmente 

 
26. Procuro fazer coisas diferentes na vida e sempre busco coisas novas para fazer. 
(  ) Discordo totalmente(  ) Discordo parcialmente(  ) Indiferente(  ) Concordo parcialmente(  ) Concordo totalmente 

 
27. Gosto de correr riscos e procuro sempre viver aventuras. 
(  ) Discordo totalmente(  ) Discordo parcialmente(  ) Indiferente(  ) Concordo parcialmente(  ) Concordo totalmente 

 
28. Penso em novas ideias e tenho criatividade, fazendo coisas à minha maneira. 
(  ) Discordo totalmente(  ) Discordo parcialmente(  ) Indiferente(  ) Concordo parcialmente(  ) Concordo totalmente 

 
29. Busco sempre tomar as minhas próprias decisões sobre o que faço, tendo 
liberdade para planejar e escolher minhas ações  
(  ) Discordo totalmente(  ) Discordo parcialmente(  ) Indiferente(  ) Concordo parcialmente(  ) Concordo totalmente 

 



 
 

30. Considero o sucesso de outras pessoas, para a escolha da minha carreira. 
(  ) Discordo totalmente(  ) Discordo parcialmente(  ) Indiferente(  ) Concordo parcialmente(  ) Concordo totalmente 

 
18. Gênero 

(  ) Feminino 

(  ) Masculino 

 

19.Cidade que reside:________________ 

 

21.Estado civil 

(  ) Solteiro 

(  ) Casado/União estável 

(  ) Divorciado/Separado 

(  ) Viúvo (a) 

 

20.Escolaridade? 

(  ) Ensino fundamental incompleto 

(  ) Ensino fundamental completo 

(  ) Ensino médio completo 

(  ) Ensino médio incompleto 

(  ) Ensino superior incompleto 

(  ) Ensino superior completo 

 

21. Está trabalhando atualmente 

(  )Sim 

(  )Não 

 

 

22. Anos de experiência profissional 

(  ) Não tenho experiência profissional 

(  ) Menos de 1 ano  (  ) Entre 1 e 2 anos 

(  ) Entre 2 e 3 anos  (  ) Entre 3 anos e 5 anos 

(  ) entre 5 e 7 anos  (  ) Mais de 7 anos 

 

22. Aproximadamente, qual intervalo abaixo representa sua renda mensal? 

(  ) Até R$1.874,00   (  ) R$1.874,00 à R$3.748,00 

(  ) R$3.748,01 à R$9.370,00  (  ) R$9.370,01 à R$18.740,00 

(  ) R$18.740,01 ou mais  (  ) Não tenho renda. 

 


