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1. Introdução 

Nos últimos anos, identificou-se um interesse crescente em compreender as expectativas 

e os valores dos jovens que vem ingressando no mercado de trabalho, indivíduos nascidos 

entre 1980 e 2000, identificados como integrantes da Geração Y. Tal interesse repercutiu na 

produção extensa de literatura acadêmica e jornalística dedicada a descrever esse grupo 

geracional (SMOLA e SUTTON, 2002; ALSOP, 2008) 

Apesar da grande atenção que esta geração vem recebendo, os estudos que buscam 

mapear as atitudes e valores destes indivíduos relacionados ao trabalho, pouco diferenciam 

seus integrantes em relação à origem social e gênero: os conceitos acerca desses jovens 

tendem a classificá-los como um bloco quase homogêneo, gerando este questionamento. A 

Geração Y tem recebido demasiada atenção, porém não tem sido acompanhada na mesma 

intensidade pelo interesse em compreender as diferenças que o gênero e outros fatores podem 

gerar em um mesmo grupo geracional. Em relação ao gênero, entende-se que essas diferenças 

precisam ser melhor compreendidas, tendo em vista a crescente participação feminina no 

mercado de trabalho. 

Segundo dados do IBGE (2011), a proporção de mulheres no Brasil é superior à 

proporção dos homens, 51,5% contra 48,5% respectivamente, entretanto, no mercado de 
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trabalho, referente à distribuição da população economicamente ativa, a presença masculina é 

maior, 56,7% contra 43,3%, percebe-se que o mercado ainda é dominado pela figura 

masculina.  

Ainda com grandes avanços, em comparação com o contexto antigo de inserção da 

mulher no mercado de trabalho, as mulheres ainda sofrem preconceitos devido à sua 

sexualidade e ao temor do seu uso indevido.  

Este trabalho busca entender a inserção da mulher no mercado de trabalho, dando um 

maior enfoque na Geração Y. O contraste entre a crescente participação feminina no mercado 

de trabalho e a carência de estudos acerca do assunto, motivou a realização deste, que procura 

entender as expectativas das jovens, no que diz respeito à construção de suas trajetórias 

profissionais nas organizações. 

Para isso, foram entrevistadas dez jovens durante sua formação universitária, e através 

das perguntas, identificamos seus objetivos profissionais. Acredita-se que o entendimento das 

expectativas profissionais dessas mulheres pode auxiliar as empresas a se estruturarem de 

forma a atrair e reter essa parcela importante da força de trabalho.  

Para apresentar os resultados desta pesquisa, esta foi estruturada em cinco tópicos, 

incluindo este. O segundo tópico tem como objetivo tratar da literatura sobre Geração Y, a 

inserção da mulher no mercado de trabalho e carreiras; o terceiro aborda a metodologia 

utilizada; o quarto apresenta a análise dos resultados; e por fim, o último discorre sobre a 

discussão dos resultados e conclusão. 
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2. Referencial Teórico 

Nesta seção, serão apresentados os conceitos abordados para melhor compreender o 

tema da pesquisa. Irá envolver assuntos como, as Gerações, mais especificamente a Geração 

Y, a inserção da mulher no mercado de trabalho, e a descrição de carreiras, com um maior 

enfoque na Carreira Proteana e na Carreira Sem Fronteiras.  

 

2.1. A Geração Y 

De acordo com diversas teorias, o termo geração se remete a um grupo de pessoas 

nascidas em uma determinada época que, compartilharam experiências históricas, sociais e de 

vida semelhantes, afetando significativamente suas crenças, valores e atitudes 

(WESTERMAN; YAMAMURA, 2007). Ainda que seja importante considerar as diferenças 

individuais de cada ser humano, não é errado supor que as pessoas de uma mesma geração 

possuam expectativas, desejos e percepções similares sobre o trabalho e sobre o papel das 

empresas em suas vidas.  

A escala temporal e a descrição de cada geração foi criada com base na realidade norte-

americana, no contexto de encerramento da Segunda Guerra Mundial. Não existe um 

consenso sobre a delimitação dos períodos que abrangem cada geração, pois cada país possui 

um contexto histórico e social diferente em determinadas faixas temporais, porém, a 

classificação mais usada atualmente determina que a Geração “Baby Boomers” são aqueles 

nascidos entre a década de 1940 e o início da década de 1960, a Geração X, são aqueles 

nascidos entre os meados da década de 1960 e o final da década de 1970, e por fim, a última 

Geração, a que será usada para base de estudo, a Geração Y, nascidos a partir de 1980 

(ALSOP, 2008; SMOLA e SUTTON, 2002).   
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A Geração Y cresceu com o desenvolvimento da tecnologia computacional, a explosão 

da internet, os sites de relacionamento e a disseminação do uso de jogos virtuais, com isso, 

possui uma grande facilidade com o ambiente tecnológico. Os indivíduos pertencentes a este 

grupo são caracterizados como multitarefas, conseguem engajar diversas atividades ao mesmo 

tempo, como exemplo, lêem e-mails e ouvem música no mesmo momento em que estudam, 

porém, esta característica também é vista como falta de atenção, pois não focam em somente 

uma atividade (HUNTLEY, 2006; ALSOP, 2008).  

Foram criados pelos pais acreditando que podem conquistar tudo o que desejam, 

fazendo com que se tornassem muito ambiciosos, buscando sempre a realização de seus 

interesses. Como cresceram em um ambiente tecnológico estão acostumados à mudança, 

principalmente as que ocorrem com rapidez, este fato os torna mais ansiosos, esperando por 

resultados mais rapidamente. Gostam de desafios e ao mesmo tempo possuem autoestima 

muito elevada, entretanto, lidam com fracassos com dificuldade, tornando-os ambivalentes. 

A Geração Y se expressa livremente e se comunica com muita facilidade, defendem 

suas opiniões e estão sempre conectados, possibilitando conviver com um grande número de 

informações (ALSOP, 2008; ERICKSON, 2008; HUNTLEY, 2006). São vistos como 

elementos de transformação no mercado de trabalho, devido ao fato de possuírem um novo 

comportamento nas organizações com base nas suas experiências e traços pessoais.  

No âmbito empresarial são vistos como a geração menos leal às organizações, pois 

buscam no trabalho a realização pessoal, valorizam o prazer em primeiro lugar, procuram 

mesclar a vida profissional e a pessoal, caso isto não seja proporcionado, a mudança de 

empresa ocorre sem muitas indagações, são pouco tolerantes para trabalhar em condições 

insatisfatórias.  
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É a Geração mais ativa socialmente, prefere atuar em empresas que sejam referência em 

termos de ética e responsabilidade social, fazendo com que em muitas situações vistam a 

camisa da empresa, acredita ser importante ter esta identificação com a organização em que 

trabalha (ALSOP, 2008; HUNTLEY, 2006). Ao mesmo tempo em que aprecia feedback, não 

gosta de receber críticas, não consegue ver de forma realista seu desempenho e expectativas, 

fazendo com que sejam altamente dependentes de elogios (LIPKIN, PERRYMORE, 2010). 

São responsáveis, ao mesmo tempo em que seguem, gostam de inferir regras, gostam de 

trabalhar com autonomia e com um horário flexível. Almejam um rápido crescimento de 

carreira e reconhecimento de seus pares e superiores, e acreditam na possibilidade de 

crescimento e desenvolvimento de relações que proporcionem novas oportunidades de 

trabalho (TULGAN, 2009; EISNER, 2005; ERICKSON, 2008; TAPSCOTT, 2010). 

 Como foi dito anteriormente, a classificação de cada Geração foi determinada no 

contexto americano pós Segunda Guerra Mundial, com isso, todas as características 

identificadas para a Geração Y foram concluídas com base nesta linha de pensamento. Deve-

se atentar para a diferença entre o Brasil e este determinado cenário, devido a distinções 

históricas e sociais.  

Segundo Sidnei (2012), o modelo abrangente que tem sido usado para descrever a 

Geração Y não pode ser usado para retratar esta no Brasil, pois a desigualdade social neste é 

um importante fator a ser considerado, é um local onde o ensino superior é um privilégio e a 

inserção digital um desafio. Somente uma pequena parcela deste grupo pertence a um estrato 

superior, que tem acesso a uma educação de qualidade, buscam alto nível de trabalho e um 

modo de vida similar ao encontrado em países desenvolvidos. 

Entretanto, ainda será usado como base a classificação inserida no contexto americano, 

pois, as entrevistadas pertencem ao mesmo, não afetando a validação deste trabalho.  
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2.2. Inserção da Mulher no Mercado de Trabalho 

A definição de papéis entre homens e mulheres teve início no período neolítico (entre 

8.000 a 4.000 anos atrás), nas sociedades agrícolas. Naquele momento já existia uma divisão 

sexual de trabalho, a mulher era vista como a reprodutora, quem deveria cuidar dos filhos e da 

casa como tarefa principal, e como tarefa secundária auxiliava no trabalho de cultivo e da 

criação de animais (COSTA, 2010). 

Como consequência, surgiram as sociedades humanas, divididas em tribos e aldeias. No 

período pré-capitalista o modelo de família era multigeracional e todos trabalhavam em uma 

mesma unidade econômica de produção. O mundo doméstico e o mundo do trabalho eram 

iguais. 

Com o desenvolvimento da vida urbana no século XIX, as famílias passavam mais 

tempo em suas casas, e quanto mais era demandada a presença da mulher na estrutura 

doméstica do lar, mais fechada ficava para as atividades de ser mãe e doméstica. Poderiam 

desenvolver outras atividades, como a costura, o comércio de doces e até mesmo a medicina, 

entretanto, não era possível praticá-las. Percebe-se que tais ocupações eram voltadas para os 

afazeres domésticos, tinham o objetivo de “educar” a mulher para o seu papel de guardiã do 

lar da família (PRIORE, 2000). 

Segundo Costa (2010), o papel de reprodutora e guardiã do lar que pertencia à mulher 

foi o fator principal que favoreceu a subordinação ao homem, para este, a mulher passou a ser 

considerada frágil e incapaz de assumir o comando do grupo familiar. Como consequência, o 

homem assumiu poder dentro da sociedade, pois era visto como o provedor da família, aquele 

que possuía força física e autoridade, a partir deste momento, surgiu a sociedade patriarcal, 

onde o poder do homem era a base. Dessa maneira, a sexualidade da mulher foi cada vez mais 
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submetida aos interesses do homem, ela passou a ser do homem e seu papel se limitou ao 

mundo doméstico com submissão do mesmo. 

Este cenário teve sua primeira mudança durante as guerras, a Primeira Guerra Mundial 

(1914-1918) e a Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Neste momento, os homens 

assumiam a frente de batalha enquanto as mulheres assumiam a direção e chefia do grupo 

familiar. Com o encerramento destas, iniciou-se o retorno dos homens para seus países de 

origem, contudo, uma parcela foi impossibilitada de voltar aos seus trabalhos, fazendo com 

que as mulheres entrassem no mercado de trabalho. 

No século XIX, com a consolidação do sistema capitalista, inúmeras mudanças foram 

ocorrendo na produção e na organização do trabalho feminino. Com o desenvolvimento da 

tecnologia e o intenso crescimento da maquinaria, uma grande parcela da mão-de-obra 

feminina foi direcionada para as fábricas. Com a saída da mulher do mundo doméstico, 

surgiram consequências para a vida das crianças, houve uma desestruturação dos laços 

familiares e das camadas trabalhadoras, acarretando em conflitos sociais. 

Com a revolução industrial, o papel da mulher foi aos poucos sendo modificado, passou 

a ser incorporada no mundo das fábricas e trabalhava juntamente com a mão-de-obra 

masculina. Entretanto, em momentos de crise, o trabalho do homem era substituído pelo da 

mulher devido ao baixo custo de manutenção, o que acabou causando insatisfação daqueles, 

pois, eles como figura de poder em uma sociedade patriarcal, não poderiam perder este título 

para as mulheres, que ainda eram consideradas como frágeis. 

Identifica-se neste momento, a luta entre homens e mulheres, a questão de gênero se 

colocava como um produto de impasse na consciência do trabalhador. Neste instante, nasceu a 

luta das mulheres por melhores condições de trabalho, o que originou movimentos 

reivindicando direitos trabalhistas, igualdade na jornada de trabalho e direito de voto. 
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Com a participação das mulheres já estabelecida no ambiente fabril ocorreram 

desestruturações, como mencionado anteriormente, e mudanças em seu papel na família e na 

sociedade. A mulher passou a ter uma dupla jornada de trabalho, exercia suas atividades no 

trabalho remunerado e cuidava da família e de seus afazeres domésticos, fazendo com que 

reivindicassem também por escolas, creches e pelo direito de maternidade.  

Com o tempo, foi possível alcançar conquistas, a Constituição de 32 protegia e 

beneficiava as mulheres em diversos aspectos, tais como, a proibição do trabalho de uma 

mulher grávida durante o período de quatro semanas antes do parto e quatro semanas depois, 

a proibição de demissão de mulheres pelo simples fato de estarem grávidas, a proibição do 

trabalho feminino entre o intervalo de 22 horas às 5 horas da manhã, um valor igual de salário 

independente do sexo, entre outras leis (PROBST, 2003). 

Mesmo após estas conquistas, ainda encontrava-se formas de exploração que se 

perpetuaram por muito tempo, jornadas de trabalho com duração de 14 e 18 horas e diferenças 

salariais exacerbadas era comuns. Tais fatos ocorriam, pois, acreditava-se que como o homem 

tinha o papel principal de provedor da família, não havia necessidade da remuneração ser 

semelhante (PROBST, 2003). 

Com o passar do tempo, a mulher brasileira foi, aos poucos, conquistando o mercado de 

trabalho. Em 1970, passou a exercer um papel mais significativo no cenário nacional. Passou 

a atuar em hospitais, escolas, creches, serviços domésticos, comércio e uma pequena parcela 

na indústria e na agricultura. Para D’Alonso (2008), o mercado de trabalho da mulher 

sustentou-se, desde seu início, como uma extensão do trabalho doméstico, com isso, algumas 

áreas foram mais privilegiadas como a de saúde, educação e assistência social. 

Para Bruschini (2000), a participação feminina no mercado de trabalho brasileiro 

apresentou significativo aumento a partir da década de 1990, em virtude de estarem 
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conquistando maior espaço em posições hierárquicas nas organizações do mundo inteiro. Esta 

conquista, no âmbito nacional, deu-se pela Constituição de 1988, pois foi um marco pela 

igualdade no trabalho entre homens e mulheres. 

O artigo 5º da Constituição determina que homens e mulheres são iguais perante a 

mesma. Até este momento, as leis protegiam os direitos das mulheres a proibindo de trabalhar 

horas-extra e de exercer trabalho pesado, porém com a nova Constituição, a inclusão e 

mudanças nas leis de proteção à maternidade, normas de combate à descriminação e meios de 

assegurar a igualdade, modificou o direito do trabalho, de protetor a promocional.  

A trajetória da mulher no contexto organizacional, social e familiar vem passando por 

modificações muito importantes, percebe-se que a força de trabalho das mulheres ganha 

potência, destaque e cresce consideravelmente nas sociedades contemporâneas. Atualmente o 

trabalho informal e doméstico, também passa a ser dividido com os homens.  

 Com o passar do tempo, a mulher está cada vez mais presente no mercado de trabalho, 

este caso vem ocorrendo não só em países desenvolvidos, mas nos em desenvolvimento 

também, incluindo o Brasil. Segundo um estudo feito pela CEPAL, PNUD e OIT, “O 

aumento intenso e persistente da inserção feminina é uma das tendências mais claras de 

mudança na estrutura do mercado de trabalho das últimas décadas, tanto no Brasil, quanto na 

América Latina” (2008, p. 25, como citado por CEPAL, 2001; Abramo, Valenzuela, 2001 e 

2006). Esta tendência deve-se ao aumento da escolaridade feminina, ao processo de transição 

demográfica que reduz o número de filhos por mulher, a maior expectativa de autonomia 

econômica e de realização pessoal, e maior propósito, disponibilidade ou necessidade de 

contribuir com a renda familiar. Com isso, a mulher desenvolve uma nova identidade, com 

qual almeja o reconhecimento no mercado de trabalho do século XXI. 



Departamento de Administração 

10 
 

Segundo dados do IBGE (2011), a proporção de mulheres no Brasil é superior à 

proporção dos homens, 51,5% contra 48,5% respectivamente, entretanto, no mercado de 

trabalho, referente à distribuição da população economicamente ativa, a presença masculina é 

maior, 56,7% contra 43,3%, percebe-se que o mercado ainda é dominado pela figura 

masculina.  

Como mencionado anteriormente, um dos motivos para a mulher ter se inserido no 

mercado de trabalho foi o aumento da escolaridade. Com base nos dados do IBGE dos anos 

de 2002 e 2011, será possível fazer uma comparação deste aumento entre ambos os sexos. Em 

2002 a porcentagem de mulheres que possuíam 11 ou mais anos de estudo era 36,8%, 

enquanto que em 2011 o valor era representado por 52,4%, um aumento de 15,6%. Os 

homens em 2002 que possuíam o mesmo tempo de estudo representavam 26,4% enquanto que 

em 2011, 40,6%, evidenciando um aumento de 14,2%. Percebe-se que o aumento de 

escolaridade do sexo feminino de fato é superior ao masculino, mostrando uma maior 

representatividade das mulheres na preparação para a inserção no mercado de trabalho. 

Referente à redução do número de filhos nas famílias, percebe-se uma diminuição 

drástica ao longo dos anos. Com base nos dados do IBGE (2010), na década de 80 a média de 

filhos por mulher era de 4,35, na década de 90, 2,89, nos anos 2000 2,38, e atualmente, a 

média esta entre 1,9. O número de filhos é reduzido pela metade ao longo dos anos, um valor 

bastante expressivo, o que corrobora o fato da mulher estar mais presente no mercado de 

trabalho, pois houve uma redução em suas tarefas familiares.  

Outro motivo determinante foi a necessidade ou a disponibilidade de contribuir com a 

renda familiar. Na década de 90 a mulher contribuía 30,1%, enquanto que atualmente 

contribui com 40,9%, um aumento de 10,8%, segundo dados do IPEA (2010).  
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Em algumas empresas, as posições hierárquicas estão sendo igualmente disputadas por 

ambos os sexos, para exercer atividades de cunho gerencial e alto poder decisório, e em 

muitas situações, a mulher supera o homem em cargos semelhantes. Entretanto, a 

discriminação ainda existe e pode ser melhor visualizada na remuneração salarial, indivíduos 

que possuem o mesmo cargo, podem ter remunerações diferentes dependendo do seu sexo. 

Usando como base a faixa salarial entre cinco e dez salários mínimos no ano de 2011, 

utilizando dados do IBGE (2011), 6,7% dos homens recebem esta remuneração, e somente 4,6 

das mulheres recebem o mesmo valor, percebe-se claramente a diferença salarial entre os 

sexos. 

Este quadro de desigualdade salarial fez com que o Brasil ficasse em 82º lugar em uma 

lista de 135 países, conforme a pesquisa realizada pelo World Economic Forum (WEF), com 

o propósito de avaliar a diferença existente entre gêneros nas áreas de participação 

econômica, de oportunidades de educação, capacitação política, de saúde e sobrevivência. O 

estudo demonstrou que o contraste existente no mercado de trabalho brasileiro, entre homens 

e mulheres, se dá às diferenças salarias praticadas e à distribuição de ocupações por setor de 

atividade econômica, acentuando a desigualdade salarial brasileira (HAUSMANN; TYSON; 

ZAHIDI, 2011). 

Contudo, vale ressaltar que a crescente inserção da mulher no mercado de trabalho, abre 

novas perspectivas para as mesmas na esfera pública e privada. Atualmente, elas ocupam 

cargos que antes eram só ocupados por homens, chegam a altos postos políticos e comandam 

empresas.  

Uma variável em questão para as empresas é o perfil da mulher, segundo Adler (2002), 

elas são descritas como comunicativas, gentis, democráticas, participativas e submissas. No 

que se remete à auto percepção, estas tendem a não se valorizar, não realçam seus esforços e 
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conquistas. Estas atitudes, para Fischlmayr (2002) fazem com que as mulheres possuam uma 

imagem fraca ao ocultar sua opinião e não expressar sua personalidade no mundo dos 

negócios.  

Uma pesquisa feita com mulheres por Hewlett e Rashid (2011) com empresas do setor 

privado no Brasil, determinou que 80% das mesmas possuem ambição de chegar ao topo da 

hierarquia organizacional, identificou-se também que as profissionais brasileiras possuem 

uma maior ambição pelo crescimento profissional em relação às mulheres americanas. Isto se 

dá ao fato do novo cenário político brasileiro, em que, uma mulher foi eleita para ser 

presidente de uma nação.  

Ainda que o cenário socioeconômico brasileiro demonstra-se favorável à ascensão e ao 

sucesso profissional da mulher, ainda existe relativa fragilidade quanto a sua evolução na 

carreira, em decorrência dos desafios encontrados no processo. Um componente que 

diferencia a relação entre o homem e a mulher é a sua sexualidade, em ambientes 

organizacionais, a mulher para ser respeitada necessita pensar, agir e trabalhar “como 

homem”, mas para ser amada tem que ser feminina, delicada, atenciosa entre outras 

características. Este contraste em relação à atitude da mulher demonstra que a cultura 

corporativa ainda é masculina, e que a mulher deve se adaptar para se inserir neste grupo.  

Outro desafio enfrentado é a conciliação entre o trabalho e a família, onde a mulher se 

sacrifica para manter os dois em níveis que a satisfaça. Segundo Tanure, Carvalho Neto e 

Andrade (2007), as mulheres buscam o equilíbrio entre o tempo dedicado ao trabalho e o 

tempo disponibilizado às questões familiares e pessoas, pois acreditam ser possível realizar 

ambos e ter o equilíbrio entre vida pessoal e profissional.  

Embora todos os fatos levantados até o momento demonstrem a dificuldade da mulher 

de se inserir no mercado de trabalho, a luta pelo seu espaço continua e como é próprio das 
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batalhas acirradas, os conflitos delas originados fazem surgir medos, angústias, receios e 

ansiedades (CARVALHO; SANTOS, 2002). 

 

2.3. Carreira 

Carreira pode ser definida por diversos aspectos e autores, porém um conceito básico 

determina que é “a sequencia evolutiva de experiências de uma pessoa ao longo do tempo” 

(ARTHUR e ROUSSEAU, 1996, p.9). Tradicionalmente, carreira é interpretada como o 

relacionamento de um indivíduo com a organização em que trabalha. Considerada como 

linear, ocorre em um cenário onde a estrutura organizacional é estável (SUPER, 1957), onde 

as pessoas ascendem hierarquicamente na empresa, visando a obtenção de recompensas 

extrínsecas (ROSEMBAUM, 1979). 

Para London e Stumpf (1982), carreira é uma sequencia de posições ocupadas e de 

trabalhos realizados durante a vida de uma pessoa. Envolve uma série de estágios e a 

ocorrência de transições que refletem necessidades, motivos e aspirações individuais, e 

expectativas e imposições da organização e da sociedade. Esta definição não se restringe a 

profissão ou ascensão vertical, e nem é tão ampla ao ponto de englobar qualquer atividade ou 

experiência de vida, entretanto, também envolve os trabalhos voluntários e informais.  

Segundo Hall (2002), o conceito de carreira possui uma extensa gama de significados 

usados popularmente e no meio acadêmico. Este descreve quatro conotações deste termo, a 

primeira refere-se à carreira como avanço, que determina o crescimento vertical em uma 

hierarquia organizacional, condicionado por promoções e movimentos para cima, comumente 

usado pelas pessoas. Outro conceito também usado pela população é o de carreira como 

profissão, empregado para definir as ocupações que passam por uma ascensão ao longo do 
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tempo trabalhado, aquelas que não passam por um avanço progressivo não são consideradas 

como construção de carreira.  

As outras duas conotações são usadas no meio acadêmico para estudar a ciência 

comportamental, a primeira é a carreira como a sequência de trabalhos durante a vida, que 

trata da mesma como os cargos ocupados durante sua vida profissional independente do nível 

alcançado, não discrimina o tipo de ocupação e acredita que todos que já possuíram qualquer 

tipo de cargo têm carreira. Por fim, a última conotação, conhecida como a carreira como 

sequência de experiências relativas a funções ao longo da vida, é usada para representar a 

maneira como uma pessoa experimenta a sequencia de trabalhos e atividades que constituem 

sua história de trabalho.  

Com base em todas as concepções, Hall (2002), define que carreira é “a sequência 

individualmente percebida de atitudes e comportamentos associada com experiências 

relacionadas ao trabalho e atividades durante a vida de uma pessoa”, não necessariamente 

uma sucessão linear de experiências e projetos. Para Dutra (2004), a capacidade para assumir 

atribuições e responsabilidades em níveis crescentes de complexidade é o que define o 

desenvolvimento profissional.  

Por fim, unindo os diferentes conceitos apresentados, pode-se definir carreira como a 

sequência de posições ocupadas durante a vida de uma pessoa, em função não só dos 

trabalhos, estudos e outras experiências de vida, mas também das suas percepções individuais, 

atitudes e comportamentos profissionais, que resultam em desenvolvimento de competências 

para lidar com situações de trabalho de maior complexidade. 

Da mesma maneira que as empresas sofreram com as mudanças geradas pela 

globalização e tecnologia, a carreira sofreu alterações. Até os anos 60 era compreendida como 

a ascensão linear e estável de um funcionário dentro de uma empresa, a relação era de longa 
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duração, e enquanto um provia o emprego com a segurança de que não seria substituído, o 

outro permanecia leal a organização (SULLIVAN; BAURUCH, 2009). 

Na década de 80 a competição entre as organizações se tornou algo constante devido à 

globalização, que desencadeou um mercado mais competitivo, as informações eram 

disseminadas com mais rapidez, acelerando o mercado. Com isso, a pressão exercida nos 

funcionários das empresas era intensa, buscavam qualidade total, trabalho em equipe e 

automação das linhas de produção, demandando uma maior profissionalização. Como 

consequência, surgiu o movimento de “gestão de carreiras” nas organizações (DUTRA, 

2010). 

Nos anos 90, com o surgimento da internet e do celular, as distâncias ficaram mais 

curtas, a jornada de trabalho se tornou mais flexível e as fronteiras entre empresas e carreiras 

foram rompidas. Este novo cenário gerou também mudanças na percepção dos indivíduos em 

relação à carreira, surgiu a preocupação de conciliar a vida pessoal com a profissional, 

principalmente em relação à família, e com a flexibilização para operar num mundo 

globalizado.  

No atual contexto social, caracterizado pelo dinamismo, vários outros modelos de 

carreira se formam, influenciando tanto o comportamento das pessoas, quanto as próprias 

organizações. Os modelos estudados são a carreira tradicional, proteana e sem fronteiras.  
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2.3.1. Carreira Tradicional 

O modelo de carreira tradicional teve como origem a sociedade industrial, onde o 

empregado faz uma troca com a organização (BENDASSOLI, 2009). O primeiro se dedica e é 

fiel e, como recompensa, recebe segurança e estabilidade.  

É a promessa que a organização faz ao funcionário de que o mérito, empenho e a 

autodisciplina serão recompensados com crescimento contínuo na hierarquia organizacional, 

que está diretamente relacionado aos níveis pré-estabelecidos entre as partes, visa um 

relacionamento de longo prazo, e o desenvolvimento profissional é predominantemente 

determinado pelos interesses das empresas (MCKINSLEY, 2002). 

O declínio deste modelo ocorreu devido ao surgimento das novas maneiras de gerir a 

carreira, que possibilitavam uma maior liberdade aos empregados, a carreira proteana e a sem 

fronteiras (BRISCOE, HALL; DESMUTH, 2006). 

 

2.3.2. Carreira Proteana 

O termo proteana foi usado pela primeira vez por David Hall para fazer uma associação 

ao deus grego Proteus, que mudava de aparência conforme a circunstância. Tal característica 

ao ser transferida para um profissional é vista como a capacidade de adaptar seu 

conhecimento, habilidades e competências ao novo cenário econômico, social e tecnológico 

que surgia à época. Descreve um modelo onde o indivíduo passa a ter controle sobre sua 

carreira.  

Uma pessoa que segue este modelo é identificada como um profissional flexível, que 

valoriza a liberdade, acredita em aprendizado constante e busca recompensas intrínsecas ao 

trabalho, o principal para esta é o sucesso psicológico em contraste com o sucesso definido 
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por valores externos. Possui personalidade proativa, autenticidade na carreira, abertura a 

experiências e orientação a objetivos (BRISCOE et al, 2006). 

Para Hall (2002), a carreira proteana é caracterizada por duas variáveis, a autogestão de 

carreira e a carreira orientada por valores. A primeira é o momento em que o profissional se 

torna responsável pelo seu destino profissional e cria as próprias oportunidades de 

desenvolvimento, e a segunda ocorre quando o profissional prioriza os próprios valores ao 

estabelecer prioridades e objetivos e quando o sucesso é definido a partir de critérios próprios, 

não da empresa nem do mercado.  

De um modo geral, segundo Hall e Moss (1998), este modelo é caracterizado pela troca 

da segurança em longo prazo pela de curto prazo, pelas mudanças frequentes, autoinvenção, 

autonomia, habilidade para novos aprendizados, habilidades para redirecionar a carreira, e por 

fim, a capacidade de construir relações. 

 

2.3.3. Carreira Sem Fronteiras 

A carreira sem fronteiras surge no momento em que ocorre a realização de que, as 

decisões tomadas no âmbito profissional refletem e afetam a vida pessoal. Manifesta-se não 

somente por fatores ligados a mudanças de comportamento dos trabalhadores, mas também 

pelas necessidades das organizações de se manterem competitivas, com quadros funcionais 

enxutos e flexíveis.  

Este modelo tem como características a trajetória individual de carreira, não depende 

dos arranjos tradicionais, é construída a partir da inserção em diferentes organizações, com 

base em diferentes experiências profissionais e não mais como um sinônimo de trajetória 



Departamento de Administração 

18 
 

profissional ascendente em uma única empresa, ocorre o desenvolvimento de network, uma 

rede de contatos fora da organização, e por fim, a busca constante de acesso ao conhecimento. 

Segundo Briscoe (2006), a carreira sem fronteiras é composta por duas variáveis, a 

mobilidade psicológica e a mobilidade física. A primeira é a característica existente em 

profissionais que preferem interagir com pessoas, que se sentem motivados por novas 

experiências, situações e aprendizado no trabalho, almejando ultrapassar as fronteiras de sua 

atual empresa. A segunda surge no momento em que o indivíduo deseja trabalhar para 

diversas empresas e se compromete ao trabalho na medida em que percebe que está se 

desenvolvendo.  

A carreira sem fronteiras pode ser definida, por fim, como, o modelo em que as decisões 

tomadas levam em consideração não só o ambiente profissional, mas também o pessoal, o 

indivíduo torna-se responsável pelo seu desenvolvimento de carreira, fazendo uso de network, 

entra em contato com pessoas fora do seu ambiente de trabalho, e pela busca constante de 

conhecimento, não necessariamente atrelado às necessidades da organização, a mobilidade 

entre as empresas ocorre com facilidade (ARTHUR E ROUSSEAU, 1996). 
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3. Metodologia 

Com o intuito de melhor entender as expectativas de carreiras das mulheres da Geração 

Y, foram realizadas entrevistas com base em um roteiro estruturado. Foram entrevistadas dez 

jovens, com idades entre 20 e 30 anos, de diversos cursos de graduação de diferentes 

universidades do Rio de Janeiro. As entrevistas foram gravadas e transcritas de forma a 

possibilitar a análise do conteúdo. 

O roteiro era composto de sete perguntas, entretanto, conforme o andamento de cada 

entrevista, outras perguntas surgiam para auxiliar a análise de dados. As indagações principais 

eram voltadas para o tópico de carreira, como elas gostariam de construí-las e quais as 

principais dificuldades a serem encontradas neste percurso, além de questionar qual a 

percepção de sucesso para cada uma delas e qual a importância do mesmo.  

As entrevistas tinham uma duração média de dez minutos, e com base nestas, foram 

feitos levantamentos sobre os tópicos que mais chamaram atenção, em conjunto com as 

teorias descritas no referencial teórico.  

Segue abaixo o perfil das entrevistadas. 

 

Entrevistada Idade Curso Universidade 

1 20 anos Administração PUC-Rio 

2 21 anos Administração PUC-Rio 

3 19 anos Administração PUC-Rio 

4 21 anos Administração PUC-Rio 

5 21 anos Administração PUC-Rio 

6 30 anos Direito Estácio 

7 22 anos Medicina UFRJ 

8 20 anos Nutrição UNIRIO 

9 25 anos Biologia UFRJ 

10 21 anos Geologia UFRJ 
Tabela 1 - Perfil das entrevistadas 
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4. Análise dos Resultados 

Usando como base a literatura apresentada neste trabalho sobre a Geração Y, a inserção 

da mulher no mercado de trabalho e os conceitos e modelos de carreira, os relatos foram 

organizados de maneira que em se possa comparar os conceitos apresentados com as 

entrevistas realizadas.  

A análise será apresentada em tópicos, estes serão divididos a partir de temas que 

surgiram ao longo das entrevistas que corroboram os assuntos levantados ao longo deste 

trabalho.  

 

4.1 Expectativas profissionais 

A literatura abordada sobre a Geração Y determina que os indivíduos deste grupo 

gostam de desafios e de trabalhar com autonomia, buscam reconhecimento e procuram 

constante possibilidade de crescimento, sempre almejando cargos altos, o que os caracteriza 

como ambiciosos (ALSOP, 2008; EISNER, 2005; ERICKSON, 2008; HUNTLEY, 2006; 

TULGAN, 2009; TAPSCOTT, 2010). A maioria das entrevistadas demonstraram o desejo de 

galgar cargos altos e de ascenderam nas organizações, outras inclusive planejam após atingir 

estes objetivos, abrir um negócio próprio. As seguintes falas ilustram essas expectativas: 

 

Quero mudar de curso, sair de geologia para arquitetura [...] pretendo estagiar 

durante a graduação, e antes de abrir um negócio próprio trabalhar em uma empresa 

para ter mais experiência, e depois abrir uma empresa de maquetes, que é o que eu 

gosto. (E10) 
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Primeiramente, autonomia, eu não acho que eu conseguiria trabalhar sem liberdade. 

(E4) 

 

Um ambiente que estimule inovação e trabalho em equipe; que ofereça tarefas 

desafiadoras frequentemente para estimular a aprendizagem; e proporcione 

oportunidades de crescimento e desenvolvimento. (E3) 

 

Como eu quero fazer concurso público para a Marinha ou Aeronáutica, eu queria 

chegar ao cargo mais alto, posto de Almirante. (E8) 

 

Como todos dizem, “o céu é o limite”. Por isso, sempre viso cargos mais altos. Ao 

alcançar cargos mais altos, se o tempo me permitir, penso em abrir uma empresa com 

meu parceiro. (E1) 

 

Ao serem questionadas sobre as expectativas de carreiras, o que as empresas devem 

proporcionar para elas, e que tipo de cargos gostariam de alcançar, percebe-se que as 

informações levantadas pertinentes à Geração Y, são corroboradas nos trechos acima. As 

mulheres desta geração procuram um ambiente que gere desafios e oportunidades, de 

crescimento e desenvolvimento, e que permita que elas trabalhem com autonomia, fazendo 

com que considerem a opção de ter um negócio próprio. Relacionado à ambição, é possível 

notar que estas de fato possuem esta característica, pois almejam cargos altos, que pode ser 

bem representado com a frase “o céu é o limite”.  
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Outro aspecto relevante a ser abordado remete-se aos modelos de carreira, pois algumas 

entrevistadas demonstraram o desejo de seguir uma carreira tradicional, enquanto outras 

seguem em direção ao modelo sem fronteiras, que é considerado mais condizente com 

membro da geração em questão. Os relatos a seguir comprovam isto: 

 

Prefiro empresa pública, pelo fato da remuneração ser alta, oferecer estabilidade, e é 

uma coisa que eu acredito. (E6) 

 

Prefiro empresa pública pelo fato de proporcionar uma maior estabilidade. (E9) 

 

Pública, devido à estabilidade, remuneração global (salário e benefícios) e carga 

horária relativamente menor que em empresas privadas. (E3) 

 

Privada, pois eu não gosto de nada muito fechado, engessado, e eu acho que 

empresas públicas têm essas características. (E4) 

 

Percebe-se que ainda restam dúvidas sobre que modelo de carreira predomina na 

Geração Y. O modelo de carreira tradicional, aquele que fornece estabilidade, segurança e 

crescimento contínuo na hierarquia organizacional, ainda permanece como opção para estes 

indivíduos, principalmente pelo fato da estabilidade e pelo de fato de possuir alta 

remuneração (MCKINSLEY, 2002).  

Entretanto, o modelo de carreira sem fronteiras também é identificado em outros 

aspectos. A carreira sem fronteiras pode ser caracterizada pela busca constante de 
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conhecimento do indivíduo, não atrelado às necessidades da empresa, e sim as suas vontades, 

além de também buscar a mobilidade entre empresas (ARTHUR E ROUSSEAU, 1996). Os 

trechos a seguir apresentam estas características: 

 

Eu pretendo me formar primeiro, e seguido da formação, da graduação, já pretendo 

fazer um curso de alguma pós-graduação ou MBA. (E5) 

 

Terminei minha graduação, e após terminar o mestrado quero fazer um doutorado. 

(E9) 

 

A princípio, penso em não ficar muito tempo na empresa atual, para buscar novas 

experiências em outras empresas e outras áreas. (E3) 

 

Inicialmente, começar a estagiar na área que eu pretendo seguir, que é Finanças. Meu 

desejo seria estagiar na mesma empresa em que eu pudesse ter perspectivas para ser 

efetivada e um plano de carreira a seguir lá dentro [...] a partir do momento que 

estivesse realizada dentro de uma empresa, não a mesma que estagiei, para deixar 

claro, e com estabilidade econômica, pensaria em abrir meu próprio negócio com 

meu parceiro. (E1) 

 

Muitas das entrevistadas pretendem seguir com os estudos, pois acreditam que, 

atualmente, a graduação não é mais o suficiente, então planejam continuar os estudos com 

cursos de pós-graduação, mestrado e MBA. Nota-se também que é comum a intenção de não 
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permanecer na mesma empresa, isto ocorre pelo fato de acreditarem que podem aprender mais 

em diferentes empresas, que após um determinado tempo na mesma organização, não há mais 

o que absorver, buscando então, um novo local de trabalho. Vale ressaltar que a Geração Y é 

caracterizada como o grupo menos leal às organizações, como foi mencionado anteriormente, 

logo, estas escolhas são condizentes com o perfil desta geração. 

Ainda em expectativas profissionais, outro ponto que chamou atenção é a 

conscientização das dificuldades para realizar tudo que almejam. As falas a seguir 

demonstram as dificuldades que acreditam encontrar durante o percurso profissional: 

 

Estamos em um mercado muito competitivo, onde a pessoa tem que estar cada vez 

mais se aperfeiçoando se quer estar à frente dos demais. Acredito que o maior 

desafio é tentar estar sempre um passo adiante dos concorrentes. (E2) 

 

Uma grande dificuldade é a não valorização do cargo, pois a área em que atuo não é 

valorizada. (E8) 

 

No meu caso é estudar, pois passar em um concurso público requer muita dedicação. 

(E6) 

Me formar é um desafio, outra coisa é a gente conseguir a carreira, para um médico 

conseguir uma carreira ele tem que ser bom, ou já ter contatos, mas acho que as duas 

coisas mais difíceis são essas. (E7) 
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As dificuldades encontradas são as mais variadas, pois vão de acordo com o curso que 

escolheram e com o caminho que pretendem traçar no futuro. O motivo referente ao mercado 

ser competitivo é válido para todas as profissões, pelo fato do contexto social que estão 

inseridas atualmente, onde as empresas procuram o melhor funcionário, aquele que oferece 

mais benefícios.  

O que torna este tópico interessante é o fato de que, mesmo identificando todas estas 

barreiras, elas ainda acreditam e procuram as maneiras necessárias para realizar suas 

expectativas, o que ressalta uma característica da geração estudada. Segundo Alsop (2008), a 

Geração Y foi criada pelos pais acreditando que podem conquistar tudo o que desejam, 

fazendo com que busquem sempre a realização de seus interesses. 

Por fim, o último assunto diretamente relacionado à carreira é referente ao sucesso e a 

importância do mesmo para as entrevistadas. Cada uma delas possui um conceito distinto, 

inclusive, vale ressaltar que, segundo Costa (2010), independentemente do reconhecimento 

externo de sucesso, se a própria pessoa não se perceber bem sucedida em sua carreira, as 

avaliações externas não se refletirão em tomadas de decisão como continuidade do caminho 

percorrido na trajetória profissional desse indivíduo. Os relatos a seguir demonstram o 

conceito para as entrevistadas: 

 

Pra mim sucesso é justamente conseguir a carreira, é ter gente que reconheça seu 

trabalho, goste de você, tenha confiança em você. Médico tem muito isso, ter 

pacientes que confiem no meu trabalho, acho que se eu conseguir isso, pra mim já 

vai ser um grande sucesso. (E7) 
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Pra mim sucesso é conseguir passar no concurso, vai ser minha maior realização. 

Acho que nada vai se comparar a aprovação, eu fico imaginando esse momento. (E6) 

 

Acredito que alcançarei meu sucesso quando tiver o suficiente para ser 

completamente independente financeiramente. (E2) 

 

Conseguir conciliar, conseguir me sustentar, sustentar minha família, e ao mesmo 

tempo conseguir aproveitar os benefícios disso, porque não adianta nada sustenta-los 

e não aproveitar. (E8) 

 

A primeira coisa que eu imagino é felicidade, eu acho que não importa o cargo que 

você está, qual seja a sua rotina, o seu horário, você tem que estar muito feliz com 

isso, muito satisfeito. (E5) 

 

De fato, o conceito de sucesso para cada uma delas é diferente, pois condiz com as 

expectativas não só de carreira, mas também de vida pessoal. Para umas o importante é a 

independência financeira, para outras é passar no concurso público, no caso da estudante de 

medicina, o reconhecimento de seus pacientes é de extrema importância. Para as 

entrevistadas, também é importante conciliar a vida pessoal com a profissional, 

principalmente para aquelas que pretendem constituir uma família, que, como mencionado 

anteriormente, é um desafio enfrentado, onde a mulher se sacrifica para manter os dois em 

níveis que a satisfaça. 
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A importância deste sucesso para cada uma delas pode ser resumida com o seguinte 

trecho: 

 

Total, 100% importante. Porque tudo que eu faço, tudo que eu planejo atualmente, 

minha dedicação está voltada a isso, por isso é importante, é ver o resultado do meu 

desempenho. (E8) 

 

4.2 Vida Pessoal 

 

Para a Geração Y, a vida pessoal é extremamente importante, por isso gostam de 

trabalhar com um horário flexível, para poder mesclar com a vida profissional, possibilitando 

a execução de ambas da forma que mais os agrada. (TULGAN, 2009; EISNER, 2005; 

ERICKSON, 2008; TAPSCOTT, 2010). Os seguintes trechos exemplificam este fato: 

 

Espero encontrar em uma empresa um ambiente que me propicie aprender [...], que 

não atrapalhe também a minha vida pessoal, onde eu possa dividir meu tempo tanto 

para o trabalho quanto para fora dele. (E2) 

Espero encontrar em uma empresa, uma carga horária que me permita conciliar a 

vida profissional com a pessoal. (E3) 

No mundo atual, o trabalho e a família compõe o dia a dia de qualquer pessoa. Dessa 

forma, para estar realizada, preciso conciliar minha carreira e minha família. (E1) 

 

Percebe-se claramente o desejo das entrevistadas de conciliar a vida profissional com a 

pessoal, um horário flexível torna-se um fator importante na procura de um emprego. Os 

indivíduos desta geração, quando satisfeitos com o local de trabalho, estão inclinados a 
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trabalhar por horas e se sentirem satisfeitos, entretanto, quando entra em conflito com sua 

vida pessoal, sua preferência sempre será esta opção, pois, esta geração valoriza o prazer em 

primeiro lugar (ALSOP, 2008). 

Com base nos depoimentos anteriores, mais especificamente a entrevistada um, 

identifica-se a preocupação em conciliar o trabalho com a família. Segundo Tanure, Carvalho 

Neto e Andrade (2007), as mulheres buscam o equilíbrio entre o tempo dedicado ao trabalho e 

o tempo disponibilizado às questões familiares e pessoas, pois acreditam ser possível realizar 

ambos e ter o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. O trecho a seguir é o que melhor 

represente este desejo de conciliação: 

Tenho receio, principalmente, de não conseguir equilibrar vida profissional com vida 

pessoal. Como toda mulher, quero ter uma família, filhos para criar e estar sempre 

perto da rotina da minha família. Ao mesmo tempo, pretendo ser independente 

financeiramente, para poder sempre proporcionar a minha família uma qualidade de 

vida, para que nada falte a ela. [...] Dessa forma, para estar realizada preciso conciliar 

minha carreira e minha família. A importância é essa, é ter algo por que viver, algo 

para preencher minha vida, para me fazer feliz e para me fazer independente 

financeiramente. (E1) 

 

Grande parte das entrevistadas demonstram este desejo de equilibrar a vida profissional 

e a pessoal, diretamente ligado à família, é uma preocupação constante. 
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5. Discussão dos Resultados e Conclusão  

O principal objetivo da análise das entrevistas foi a identificação das principais 

expectativas das mulheres da Geração Y em relação às suas carreiras. Com base na literatura 

usada para a construção deste trabalho, foi possível identificar pontos em comum e outros que 

ainda deixam dúvidas.  

As entrevistadas demonstram grandes expectativas profissionais, almejam cargos altos e 

com grande poder decisório, são ambiciosas, procuram tarefas que proporcionem desafios e 

reconhecimento ao mesmo tempo. Empresas que oferecem horário flexível, autonomia, boa 

remuneração e oportunidade de crescimento são as principais opções para esta geração.  

Entretanto, um ponto em que ocorre divergência, refere-se ao modelo de carreira em 

destaque para este grupo de indivíduos. A literatura aponta que o modelo de carreira em 

evidência para esta geração é o sem fronteiras, contudo, com base nos relatos percebe-se que 

o modelo tradicional ainda é uma opção para elas, devido ao fato de garantir uma maior 

estabilidade, alta remuneração e uma carga horária menor. Com isso, encontra-se uma 

necessidade de ampliar a pesquisa acerca deste assunto, para melhor identificar o modelo 

mais importante para esta geração.  

Percebe-se também a preocupação com a carga horária de trabalho em função da vida 

pessoal, principalmente no quesito família. Apesar das entrevistadas ainda não terem filhos, 

este tipo de preocupação já surge, pois terão que administrar a vida profissional e a pessoal, 

fazendo restrições para se dedicar a este estilo de vida. 

Outro ponto que chama atenção é em relação ao sucesso, onde para algumas o sucesso 

profissional é mais importante que o sucesso familiar. Ter uma carreira com reconhecimento é 

o aspecto mais importante, ter um cargo que proporcione independência financeira também 
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entra em destaque. Pode-se concluir que ampliar esta área de pesquisa também auxiliaria a 

melhor compreender as expectativas de sucesso das mulheres desta geração.  

A pesquisa auxiliou a entender diversos aspectos não só da Geração Y, mas também das 

mulheres, entretanto, ainda identifica-se como necessário aprimorar pesquisas acerca das 

expectativas da nova geração de profissionais que sejam capazes de aprofundar o 

entendimento das especificidades da participação da mulher no mercado de trabalho.  

Deve-se aprofundar a nível Brasil, pois como dito anteriormente, segundo Sidnei 

(2012), o modelo abrangente que tem sido usado para descrever a Geração Y não pode ser 

usado para retratar este país, devido à desigualdade social e as diferenças culturais. Ao melhor 

compreender esta geração no Brasil, será possível estudar métodos de como atrair, manter e 

especificar a força de trabalho feminina.  
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