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RESUMO 
Considerando as mudanças  no  contexto  de  trabalho  no  mundo  contemporâneo  e  suas 
implicações para a  carreira dos  indivíduos,  este  estudo  tem  por  objetivo  compreender a 

influência das âncoras de carreira na trajetória profissional da Geração Y. Foi realizada uma 

pesquisa de abordagem qualitativa com a utilização de entrevista semiestruturada e ficcional, em 

que a investigação circula na reflexão sobre o presente e futuro dos sujeitos. Desse modo, observa-

se que, no decorrer da vida dos indivíduos da Geração Y, suas escolhas em relação à carreira são 

influenciadas por âncoras diferentes, o que permite concluir que esta geração não constrói sua 

trajetória profissional de forma linear. 
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INTRODUÇÃO 

Os jovens da Geração Y, nascidos a partir de 1978, despontam no mundo do 
trabalho contemporâneo com características próprias e distintas quando comparadas às das 

gerações anteriores.  A Geração Y é reconhecida por possuir uma concepção psicológica de 

trabalho diferente dos seus antecessores, o que acaba por influenciar as suas trajetórias 

profissionais (HURST; GOOD, 2009; VASCONCELOS, et al, 2010). 

Para  Santos  (2012)  e  Alcantara  (2013),  os  integrantes  da  Geração  Y  são 

receptivos às mudanças e entendem que são eles mesmos os responsáveis diretos por suas 

carreiras, podendo construir e acumular diferentes experiências em suas trajetórias profissionais 

a partir de valores particulares. Nesse sentido, suas perspectivas e trajetórias profissionais   

exemplificam o “espírito do tempo”, mostrando-se alinhadas à perspectiva moderna do conceito 

de carreira, que coloca o indivíduo e a organização em um processo dinâmico, que se configura 

em uma série de estágios, transições e não mais a partir de uma carreira construída de forma linear 

(DUTRA, 2011). 

Considerando a abordagem contemporânea de trajetórias profissionais autodirigidas, 

observa-se uma relação com as âncoras de carreira, em que os caminhos a percorrer em relação 

às suas carreiras ficam sob a responsabilidade dos próprios indivíduos, conscientes de seus 

objetivos de vida e valores (SCHEIN, 1993; KILIMNIK; RODRIGUES 

2000). Schein (1993) afirma que as  âncoras de carreira funcionam como um arranjo de 

algumas áreas, tais como: talentos, competência, valores e motivos, que o indivíduo prioriza 

quando se confronta com a necessidade de fazer certas escolhas ao longo de sua trajetória 
profissional (SCHEIN, 1993). 

Partindo da reflexão sobre as âncoras de carreira na trajetória profissional da chamada 

Geração Y e da relação desta com o mundo do trabalho contemporâneo, a pesquisa busca 

responder a seguinte questão: como as âncoras de carreira influenciam na trajetória profissional 

da Geração Y? 

O estudo tem por objetivo compreender a influência das âncoras de carreira na 

trajetória profissional da Geração Y. Os objetivos específicos são: (1) identificar as âncoras de 

carreira da Geração Y; (2) evidenciar as relações entre as âncoras de carreira e a trajetória 
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profissional da Geração Y; e (3) analisar como a Geração Y constrói as suas trajetórias 

profissionais. 

A relevância desse estudo está na crescente atuação da Geração Y no mercado de 

trabalho e da aparente necessidade adaptativa das organizações, provavelmente com líderes e 

liderados dessa geração, e crescentemente caracterizadas como contextos multigeracionais. Neste 

sentido, profissionais de todas as gerações precisam aprofundar o conhecimento de suas 

características particulares, bem como compreender como as novas gerações tem construído e 

conduzido as suas experiências profissionais no mundo do trabalho contemporâneo. 

Após esta introdução, é apresentada uma breve revisão teórica sobre os construtos 

Geração Y, trajetória profissional e âncoras de carreira. A terceira parte apresenta o desenho 

metodológico da pesquisa. Os resultados, bem como a sua análise, constituem a quarta parte. 

Finalmente, são apresentadas as considerações finais sobre o estudo. 

 
2 REVISÃO DA LITERATURA 

Nesta seção, a literatura é revisada em relação aos três construtos que compõem o 
objeto da pesquisa: i) Geração Y; ii) trajetória profissional; e iii) âncoras de carreira. 

 
2.1 Geração Y 

A Geração Y compreende os indivíduos nascidos a partir de 1978 (VELOSO; 
DUTRA; NAKATA, 2008; OLIVEIRA; PICCININI; BITENCOURT, 2012). Embora a literatura 

apresente com frequência o ano de 1978 como início do corte geracional para a classificação do 

grupo, não há consenso entre os autores sobre essa delimitação (PARRY; URWIN, 2010). Apesar 

disso, as características e o comportamento dos integrantes dessa geração não divergem 

significativamente (VELOSO; DUTRA; NAKATA, 2008). 
Pesquisas apontam que essa geração é considerada a primeira a ser criada em um 

contexto de forte influência e contato direto com a tecnologia, representando, provavelmente, a 
primeira geração da história imersa na interatividade, hiperestimulação e ambiente digital 
(VASCONCELOS et al., 2010; COMAZZETO et al., 2016; VELOSO; DUTRA; NAKATA, 
2016). Alsop (2008) aponta que, por consequência, desenvolveram   a capacidade de 
conectividade social, inclusive virtualmente, para alcançar os seus objetivos. 

Lipkin e Perrymore (2010) apresentam a Geração Y como multitalentosa, socialmente   
consciente,   exigente   e   criativa.   Corroborando   com   essas   características, 
Vasconcelos et al. (2010) apresentam a geração como habituados a mudanças, abertos a 
diversidade, preocupados com questões sociais, confiantes nos direitos individuais e com 

tendência a priorizar a vida pessoal em relação às questões profissionais. Malafaia (2011) pontua 

como aspectos negativos da Geração  Y sua dificuldade em trabalhar em equipe, associada 

ao fato de serem individualistas e imediatistas. 
As expectativas da Geração Y sobre o trabalho provocam reflexões sobre o possível 

conflito entre a vida pessoal e a vida profissional, embora, enquanto sujeitos do trabalho, observa-
se que o desafio, o reconhecimento financeiro e simbólico e a oportunidade de crescimento 
profissional sejam os motivadores para a permanência desses nas organizações (HURST; GOOD, 
2009). 

Segundo Hershatter e Epstein (2010), a Geração Y foi doutrinada a buscar aprovação 
e afirmação, sendo, portanto, propensa a demandar excessiva orientação e, também feedback para 
garantir que ainda estão movendo-se ao longo de um trajeto progressivo. Os integrantes da 
Geração Y, quando o assunto é desenvolvimento profissional, desejam crescimento imediato e, 
como afirma Malafaia (2011), não são dispostos a esperar anos dentro 
de uma mesma empresa para obter avanços salariais e reconhecimento. 

Comazzeto et al. (2010) observam, ainda, que o convívio dos jovens da Geração Y 

com os integrantes das gerações anteriores tem gerado conflitos de ideias e valores no ambiente 

de trabalho.  Vasconcelos et al (2010) sugerem que esses  conflitos ficam mais evidentes a 

partir da concepção psicológica de trabalho para a Geração Y, de caráter hedônico e  didático,  

características  nem  sempre  compreendidas  pelas  gerações  anteriores.  Nesse sentido, Veloso, 

Dutra e Nakata (2008) destacam que o trabalho para a Geração Y é mais do que uma fonte 
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econômica, é uma fonte de satisfação e aprendizado contínuo, o que altera o entendimento de 

carreira, promoção, estabilidade e vínculo profissional dessa geração. 

Desse modo, percebe-se que a Geração Y, quando comparada às gerações anteriores, 

apresenta maior preocupação quando se fala em aperfeiçoamento acadêmico e técnico, além de 

acumular experiências distintas ao longo de sua trajetória profissional. Os integrantes dessa 

geração entendem que esse conjunto de ações é substancialmente necessário para garantir, ou 

pelo menos tentar, o seu emprego e a competitividade no mercado de trabalho tão disputado 

(LOMBARDÍA; STEIN; PIN, 2008; OLIVEIRA; PICCININI; BITENCOURT, 2012). 

 
2.2 Trajetória profissional 

A trajetória profissional,  considerada como o  caminho trilhado no mundo do 
trabalho pelo indivíduo, atravessa conceitualmente a ideia de carreira. O termo carreira abriga 

tanto um caráter subjetivo, em que a carreira representa a passagem do sujeito pelo mundo do 

trabalho, como um caráter objetivo, usada para determinar a posição de um profissional em uma 

organização, referindo-se à construção de uma trajetória profissional dentro da empresa 

(RIBEIRO, 2009). 
Entende-se por carreira  a construção de um caminho estruturado e organizado no 

tempo e no espaço que pode ser seguido por alguém, sendo percebida como uma sequência de 
experiências profissionais de um indivíduo, enfatizando as descobertas, oportunidades e decisões 
estabelecidas durante a sua trajetória profissional (DUTRA, 1996; ARTHUR, INKSON; 
PRINGLE, 1999). 

Sobre a abordagem considerada tradicional de carreira, observam-se três aspectos que 
limitam o seu conceito: i) noção de avanço, com a expectativa de progressão vertical na hierarquia 
de uma organização; ii) associação entre carreira e profissão; iii) pressuposição de uma 
estabilidade ocupacional (MARTINS, 2001). Nesse ponto de vista, Kilimnik et al. (2008) 
apontam que essa abordagem tradicional estaria mais relacionada ao trabalho assalariado e 
aos ocupantes de cargos nas organizações. 

Essa  abordagem  é  marcada  pelo  pressuposto  de  que  as  organizações  são  as 
principais responsáveis pela carreira de seus funcionários, ao permitir e direcionar seu 

desenvolvimento. Esse enfoque caracteriza a carreira pelo sucesso vertical, a escalada da pirâmide 

corporativa e as recompensas monetárias (BALASIANO; VENTURA; FONTES FILHO, 2004; 

ANDRADE, 2009). 
Em uma perspectiva considerada  moderna de carreira, Hall (1976) argumenta que a 

carreira é vista como uma sequência de experiências de trabalho ao longo da vida que possibilitam 
a satisfação pessoal e o sucesso psicológico. Essa visão direciona os olhares de pesquisadores  e  
gestores  para  o  protagonismo  dos  profissionais  na  construção  de  suas carreiras e não mais 
as organizações. Atuam por meio de ações efetivas em variadas experiências e se reinventam de 
tempos em tempos. 

Hall (1986) denominou essa perspectiva contemporânea de carreira proteana. A 
denominação deriva do deus grego Proteu que, segundo a mitologia, possuía a habilidade de 
mudar de forma ao comando de sua vontade. Metaforicamente, os elementos do mito de 
Proteu são observados no estilo de carreira contemporânea, em que o indivíduo gerencia sua 
própria carreira de acordo com as suas necessidades e valores individuais. 

Outra tipologia de carreira apontada como contemporânea é a carreira sem fronteiras. 

O termo remete à trajetória de profissionais que gerenciam as suas carreiras na busca constante 

de oportunidades de trabalho que lhes possibilitem manter ou aumentar a sua empregabilidade, 

podendo desenvolver carreiras múltiplas ou realizar inúmeras transições entre postos de 

trabalho e organizações ao longo de suas vidas (ARTHUR; ROUSSEAU, 

1996; SULLIVAN; ARTHUR, 2006). 

Santarrosa e Arroyo (2017) destacam que a geração Y se apresenta como aquela com 

vínculo não rígido às condições organizacionais ou às ambições profissionais, remetendo a 

mesma de forma mais intensiva aos modelos de carreira proteana e carreira sem fronteiras. Este 
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Âncora de Carreira Conceito 

Competência 
Técnico-Funcional 

Motivação: exercer suas aptidões com a certeza de que são peritos em sua área de 
atuação, dedicando-se a vida toda à especialização e o trabalho deve desafiar suas 
capacidades e aptidões. 

Competência 

Administrativa 

Geral 

Motivação: subir os degraus hierárquicos da empresa, com foco em cargos de alto 
escalão. 

Autonomia/ 

Independência 

Motivação: fazer as coisas do seu modo, dentro de um ritmo pessoal, seguindo seus 
padrões e, por isto, preferem carreiras mais independentes. 

Segurança/ 

Estabilidade 

Motivação:  realizar  trabalhos  estáveis  e  previsíveis,  preocupando-se  mais  com  o 
contexto do que com a natureza do trabalho. 

Criatividade 

empresarial 

Motivação: criar novas organizações, produtos ou serviços que tenham estreita relação 
com os esforços do empresário, sobrevivam por si e sejam economicamente bem- 

sucedidos. 

Dedicação a uma 
Causa 

Motivação: desejam incorporar valores fundamentais ao  seu trabalho, norteando-se 
mais por estes valores do que por seus verdadeiros talentos ou competências. Neste caso, 
valores como trabalhar com pessoas, servir a humanidade e ajudar a nação são exemplos 
representativos. 

Puro Desafio Motivação: transpor obstáculos impossíveis ou vencer adversários muito fortes e, deste 
modo, a progressão na carreira exige desafios cada vez maiores e mais difíceis. 

Estilo de Vida Motivação:  há  uma  forte  necessidade  pela  flexibilidade,  exigindo  uma  atitude 
organizacional que respeite os interesses individuais e  familiares do funcionário e 
 
 

 

cenário de nova geração, com novas características e novos modelos de carreira, implica em  

novas  demandas  para  tipos  de  organizações  consideradas  tradicionais  pelas  novas gerações. 

As demandas em geral são encaminhadas no sentido de uma maior flexibilização das relações 

de trabalho e das próprias organizações para enxergar as crescentes mudanças dessa nova força 

de trabalho. Por outro lado, as organizações também enfrentam o desafio do “gerenciamento do 

convívio entre gerações”, em face da composição cada vez mais multigeracional da sua força de 

trabalho. 

. 

2.3 Âncoras de Carreira 
O conceito de âncora de carreira surge a partir dos estudos de Schein (1993), 

realizados com o propósito de reunir conhecimentos sobre a construção dos valores que 

acompanham um indivíduo em sua trajetória profissional. A ideia proposta a partir do estudo 

expõe o conceito de carreira interna, ligada a aspectos subjetivos e individuais que orientam o 

caminhar na vida profissional do indivíduo. 
Durante a análise das razões para as decisões sobre a vida profissional dos 

entrevistados, Schein (1993) deparou-se com um padrão de respostas que lhe permitiu um 
enquadramento  das  similaridades  que  ele  denominou,  metaforicamente,  de  âncoras  de 
carreira, isto é, aquilo que orienta as  carreiras dos indivíduos e satisfaz as suas necessidades 
na tomada de decisão. 

A  princípio,  foram  identificados  cinco  categorias  de  âncoras  de  carreira,  tais 
como: Competência técnica; Competência gerencial; Segurança; Criatividade; e Autonomia. 
Entretanto,  em  trabalho  posterior,  Schein  destaca outras  três  categorias  ao  inventário  de 
âncoras, quais sejam: Serviço/Dedicação a uma causa; Desafio puro; e Estilo de vida 
(PANTIGA, 2015). No Quadro 1, pode-se observar os conceitos pertinentes a cada âncora: 

 
Quadro 1 - Âncoras de Carreira
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integre as necessidades pessoais, da família e da carreira. 

Fonte: adaptado de Medeiros, Medeiros e Valadão Junior (2014) 

 
A âncora predominante do profissional é aquela que ele não abre mão, mesmo em 

processos difíceis de tomada de decisão (SCHEIN, 1996). Para Dutra (2010, p. 7), entender 

sobre a âncora de carreira é importante na medida em que ela “influencia escolhas, afeta 

decisões para a mudança de um trabalho/emprego para outro, determina visões do futuro, 

influencia a  escolha de  ocupações  específicas  e afeta  as  reações  do  indivíduo  frente  ao 

trabalho”. Nesse sentido, Martins (2001) aponta que o reconhecimento das âncoras possibilita 

ao profissional combinar seus talentos e valores individuais às reais necessidades e intenções de 

trabalho. 

No tocante às âncoras de carreira das gerações, o estudo recente de Santarrosa e 

Arroyo (2017) identificou as seguintes âncoras como predominantes na Geração Y: estilo de 

vida, competência técnico-funcional, autonomia e independência. 

 
3 METODOLOGIA 

A questão que conduziu essa pesquisa partiu da reflexão sobre as âncoras de 
carreira (SCHEIN, 1996) na trajetória profissional da chamada Geração Y e da relação desta 

com  o  mundo  do  trabalho  contemporâneo.  Dessa  forma,  buscou-se  responder:  como  as 

âncoras de carreira influenciam na trajetória profissional da Geração Y. Assim, os processos 

integrantes dessa pesquisa foram orientados por uma perspectiva qualitativa que, nas palavras 

de Minayo (2013, p. 21), “trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, 

das crenças, dos valores e das atitudes”. 

Na fase de coleta de dados no campo, foram utilizados dois tipos de entrevistas: a 

entrevista   semiestruturada   e   a   entrevista   ficcional.   A   entrevista   semiestruturada   é 

acompanhada de um  roteiro de perguntas  que  dá apoio  ao  pesquisador na condução  do 

processo (VERGARA, 2013). A entrevista ficcional, por sua vez, se constitui como uma técnica 

que busca acessar a visão de mundo do sujeito e suas representações sobre diversos temas, em 

sua liberdade criativa, posto que não está preso à “verdade” (ALBANDES- MOREIRA, 2002). 

Nesta pesquisa, o tema acessado via narrativa ficcional foi o da trajetória profissional. Seu 

modus operandi parte da apresentação de uma situação hipotética, porém realista, a partir da 

qual o entrevistado pode criar a sua ficção. 

Essas entrevistas foram utilizadas em dois momentos distintos da coleta, em que 

a   interação   pesquisado-pesquisador   possibilitou   uma   perspectiva   aprofundada   das 

experiências e das implicações dos sujeitos quanto às carreiras profissionais. 

Quanto ao primeiro tipo de entrevista, o diálogo evocava a relação do sujeito com 

a sua realidade, onde as experiências na construção de carreira ao longo dos anos e o trabalho 

eram instigados por meio dos termos chave das perguntas, a saber: escolhas, mudanças, 

incentivo, decisão, projeção de carreira, recompensas e valores. 

Quanto ao segundo tipo de entrevista, os entrevistados foram provocados por 

meio de um script fictício (encontro futuro, 10 anos adiante, com um amigo dos tempos de 

escola) que os estimulava a elaborar uma narrativa fictícia sobre suas trajetórias de vida, 

destacando-se a profissional. Assim, o discurso do real era “posto à prova”. O papel do 

entrevistador era garantir que se mantivesse o foco da narrativa no “que o entrevistado tinha 

contado ao amigo sobre sua trajetória nos 10 anos”, entendendo que “o sentido não está no 

fim da narrativa; ele permeia toda a história” (JOVCHELOVITCH; BAUER, 2002, p. 93). A 

fim de não haver uma intervenção da primeira entrevista, decidiu-se que esta seria conduzida 

por um segundo entrevistador, com um intervalo de uma semana entre elas. 

O Quadro 2 apresenta o perfil dos sujeitos entrevistados, os nomes utilizados são 

fictícios. A decisão da constituição do corpus empírico da pesquisa seguiu o critério de
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acessibilidade  (VERGARA,  2013),  que  também  influenciou  a  escolha  dos  locais  de 

entrevistas devido à restrição de tempo desses profissionais que confirmaram a participação 

na pesquisa por meio do termo de consentimento, recebendo em contrapartida o termo de 

confidencialidade, assegurando a ética da pesquisa. Todas as entrevistas foram gravadas e 

posteriormente transcritas. 

 
Quadro 2 – Dados da caracterização dos sujeitos da pesquisa 

Código 
entrevistado 

 

Gênero 
 

Idade 
 

Escolaridade 
 

Curso 
Ramo da 
empresa 

 

Função 
Tempo de 

experiência 

 
Ni 

 
Feminino 

 
35 

 
Superior 

 

Ciências 

Contábeis 

 

Assessoria 

Contábil 

 

Coord. 
Contábil 

 
5 anos 

 
Lis 

 
Feminino 

 
29 

 
Superior 

 
Administração 

 

Construção 

Civil 

 

Analista de 

Processos 

 
6 anos 

 
Sebastian 

 
Masculino 

 
29 

 

Ensino 

técnico 

 
Eletrotécnica 

 
Energia 

 

Assist. 

Adm. 

 
5 anos 

 
Naty 

 
Feminino 

 
30 

 
Superior 

 
Química 

 
Siderúrgica 

 

Supervisora 

Interina 

 
4 anos 

 
Anny 

 
Feminino 

 
34 

 
Superior 

 
Publicidade 

 
Financeiro 

Supervisora 
de 

Marketing 

 
5 anos 

 
Zé Pedro 

 
Masculino 

 
33 

 

Superior 

incompleto 

 
Engenharia 

 

Indústria 

Petrolífera 

 

Técnico em 

operações 

 
5 anos 

Fonte: elaborado pelos autores 
 

A fim de compreender o discurso dos sujeitos foi utilizada a técnica de análise dos 

núcleos de sentidos (ANS) proposta por Mendes (2007) ao adaptar a técnica de análise de 

conteúdo de Bardin (1997).   Em seguida, foram identificados os principais temas que 

envolveram  a narrativa  totalizante. Finalmente,  a análise das  entrevistas  é apresentada e 

discutida à luz da literatura revisada. 

 
4 ANALISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

As falas dos entrevistados foram analisadas e posteriormente discutidas como uma 
narrativa totalizante com objetivo de responder a questão da pesquisa: como as âncoras de 

carreira da Geração Y influenciam a trajetória profissional? Primeiramente é apresentado o 

resultado da análise descritiva e interpretativa das âncoras de carreira dos entrevistados no 

contexto  de  suas  trajetórias  profissionais.  Depois,  se  discute  as  falas  numa  narrativa 

totalizante. 

4.1 Contextos 
Os contextos são tomados como as instâncias de vida dos sujeitos da Geração Y. 

Suas histórias de vida profissional são abordadas nessa ordem: i) Relato das histórias de vida 

e âncoras predominantes por entrevistado; ii) trajetória profissional divididas entre: início de 

carreira  (primeiro  emprego  e  escolha  de  formação  acadêmica),  transições  de  carreira 

(emprego pós-formação e progressão de carreira) e projeção de carreira. Nessas trajetórias 

profissionais, foram observadas as âncoras que influenciam cada um desses momentos. 

 
a)  Breve relato das histórias de vida e âncora predominante
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Quadro 3 - Relato das histórias de vida e âncoras predominantes 
Ni tem 35 anos, é solteira e sem filhos. Atua na área administrativa e contábil desde 2002, iniciou sua formação 

acadêmica em 2004 em Contabilidade devido à afinidade que teve com a área. Mudou algumas vezes de 

organizações, mas sempre se mantendo na área de atuação e buscando aperfeiçoamento constante. 

●    Âncoras predominantes: Segurança e Estabilidade, Competência Técnico-funcional e Estilo de Vida. 

 
Lis têm 29 anos, é solteira e sem filhos. Desde cedo, começou a trabalhar para ajudar a família. Ganhou bolsa 

de estudos em Administração, tendo que mudar de cidade para estudar. Começou a carreira como estagiária e 

foi galgando espaço na empresa até ser efetivada, depois de alguns anos mudou-se para outra organização. 

●     Âncoras predominantes: Segurança e Estabilidade, Competência Técnico-funcional, Desafio Puro e 
Estilo de Vida. 

 
Sebastian é solteiro e sem filhos, tem 29 anos. Formou-se em eletrotécnica e desempenha a função há 5 anos. 

Descobriu-se apaixonado por fotografia, e vem realizando alguns trabalhos como fotógrafo concomitantemente 

a sua outra ocupação. 

●    Âncoras predominantes: Segurança e Estabilidade, Serviço/Dedicação a uma causa. 

 
Naty, jovem de 30 anos, sem filhos. Bacharel em Química, atuou desde a faculdade na área técnica em 

laboratórios. Ingressando depois de formada em uma empresa siderúrgica como técnica de laboratório, onde 

atualmente realiza trabalhos relacionados à gestão. 

●    Âncoras predominantes: Segurança e Estabilidade, Competência Técnico-funcional e Competência 
Gerencial. 

 
Anny tem 34 anos, e não tem filhos. Desejava ser atriz, mas seguiu outra trajetória profissional, formando -se 

em Publicidade e Propaganda com especialização em Gerência de Marketing. Atualmente atua na área de 

marketing, tendo experiências como produtora cultural também. 

● Âncoras   predominantes   Segurança/Estabilidade   Financeira,   Competência   Técnico-funcional, 
Criatividade empresarial e Serviço/Dedicação a uma causa. 

 
Zé Pedro tem 33 anos e não tem filhos. Empregado Público de uma empresa de ramo petrolífero. Começou 

sua vida profissional como professor de informática seguindo para o serviço público, primeiramente na carreira 

militar e depois como técnico em operações numa empresa estatal, atualmente está gradua ndo em Engenharia. 

●    Âncoras predominantes: Segurança e Estabilidade, Competência Técnico-funcional e Estilo de Vida.      

Fonte: elaborado pelos autores 

b) Trajetória Profissional 

i. Início de Carreira 
Na narrativa dos entrevistados, percebe-se que o início da carreira foi marcado 

pela tensão de buscar um meio de sustento (Quadro 4). Os empregos, de forma geral, não 

exigiam formação acadêmica ou técnica, usados mais como uma oportunidade para entrar no 

mercado de trabalho do que para início de suas carreiras. Nesse sentido, surge como 

predominante a âncora Segurança/Estabilidade Financeira, uma vez que se observa que nessa 

fase  de  suas  vidas  ainda  não  estava  definido  o  caminho  profissional  a  seguir,  mas  o 

sentimento de estabilidade e garantia de um emprego eram imperantes e consistiam uma espécie 

de luta interna contra o que realmente se queria fazer. 

Notou-se que a escolha da formação acadêmica ou técnica dos entrevistados ocorreu  

precedente  a  esse  ingresso  no  mercado  de  trabalho.  Sendo  feita  de  forma  não planejada 

rigorosamente, percebeu-se a recorrência da indecisão sobre o futuro profissional nessa 

primeira escolha.  As  âncoras  competência  técnico-funcional,  segurança/estabilidade 

financeira e criatividade empresarial surgiram no processo de definição das carreiras futuras, 

apontando para uma preocupação com o desenvolvimento da perícia pessoal e especialização, 

com a garantia de um emprego estável e vazão do impulso criativo.
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Quadro 4 – Tema: Início de Carreira 
Falas 

Primeiro emprego 

[...] porque eu queria dinheiro, uma coisa assim: “Ah! eu quero ter o meu dinheiro, pra fazer as coisas, pra 
viajar. Sem pedir pra pai e pra mãe”. Foi um embate dentro de casa, meu pai disse “eu pago pra você ficar 

dentro de casa”, “eu não quero, eu não quero. Eu quero ter o meu dinheiro”. (Anny) 

[...] queria ter meu dinheiro, né, lógico, as coisas estavam difíceis pra pai e mãe tá sustentando a gente. (Lis) 

Sempre foi aquela luta do fazer o que gosta e fazer o que era necessário. E, sempre o que foi necessário foi 
engolindo, de certa forma, o que eu gostava de fazer. (Sebastian) 

Escolha de formação acadêmica 

Eu sempre fui muito influenciada pela minha mãe, ela sempre dizia “Ah! Minha filha faça isso”. Como eu 
não sabia o que eu queria, eu não me encontrava, então pra mim, o que ela dizia, eu ouvia e ia fazendo. Né? 
(Naty) 

 
Então assim, até eu brincava com meus professores que eu caí de paraquedas, porque na verdade eu queria 

saúde. Só que assim, eu saindo do interior com oportunidade de ter faculdade tudo paga, 100% eles 

bancando. Aí essa bolsa foi paga, basicamente eu fui entrando e fui sendo encaminhada. (Lis) 

 
Embora tenha sido escolhas que não tenha sido trabalhada durante os anos. Eu fui praticamente levado pelo 

destino mesmo a seguir né. Como eu falei, eu nunca tinha pensado em ser militar, nunca tinha pensado em 

ser petroleiro. E acabei sendo militar e sou petroleiro. Não eram escolhas que tinha desde pequeno [...] (Zé 

Pedro) 

Fonte: elaborado pelos autores 

 
ii. Transições na carreira 

Considerou-se    como    transições    de    carreira    as    mudanças    profissionais 
empreendidas  a  partir  da  primeira  formação  acadêmica  dos  entrevistados  (Quadro  5). 

Observa-se que todos  os  entrevistados,  através  de suas  formações,  tiveram  significativas 

mudanças   de   área   e   de   organizações.   A   âncora   competência   técnico-funcional   foi 

predominante no primeiro emprego pós-formação, sugerindo a importância da busca pelo 

aprimoramento técnico e pelas experiências reais de trabalho na trajetória escolhida, embora a 

âncora  segurança/estabilidade financeira se  mostra como  mais  proeminente para um  dos 

entrevistados que não demonstrou afinidade com a área de atuação. 

A respeito das mudanças na trajetória profissional após o primeiro emprego, é 

possível identificar algumas inquietações entre os entrevistados que os levaram a assumir outros 

cargos  e funções, progredindo dentro das organizações  em suas  áreas, em  outros setores  

ou até mesmo em outras organizações, o que evidencia a mudança como um elemento 

característico e até motivador para essa geração que não hesita em mudar (SANTOS, 2012; 

ALCANTARA, 2013). As âncoras predominantes que permeiam esses movimentos de 

transições são as de competência técnico-funcional, competência gerencial, criatividade 

empresarial e desafio puro. Percebe-se que nesse momento das trajetórias as âncoras refletem 

as aspirações e valores dos entrevistados, surgindo uma maior diversidade de âncoras do que 

nos momentos anteriores das trajetórias.
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Quadro 5 – Tema: Transições na carreira 
Falas 

Emprego pós-formação 

[...] ai eu pensei, eu preciso arrumar alguma coisa pra fazer. Eu preciso ser especialista em algo, essa foi minha 
primeira ideia. (Ni) 

 
[...] Entrei na “Alfa” como técnica plena, porque como eu já tava me formando, já tinha me formado não fazia 

muito tempo, não tinha essa experiência toda de Indústria (Naty) 

 
Aí consegui um estágio e aí já foi dentro da área da publicidade mesmo. Quando eu trabalhei em produção, eu 

trabalhei no planejamento de mídia também. (Anny) 

Progressão de carreira 

Eu acho que eu já estava bastante acomodada, misturada com atividades que já não evoluíam mais [...] Só que 
com um tempo, fica sem sentido, porque a gente vê assim: Ah! O mercado tá andando e eu tô aqui, e eu tô indo 
pra onde? [...] Não havia mudança e a ausência dessa mudança é que me fez querer mudar, me fez querer ir 
(Lis) 

 
Agora só o que? Escolher lugares que possam te aceitar pesar com aquilo que você espera do seu novo trabalho 

e também estar disposto a aprender, estar disposto a aprender e se desafiar (Lis) 

 
Eu gosto mais da área do Marketing por isso, hoje, porque está sempre muito ligado às novidades. [...] Eu nunca 

vou usar sempre a mesma forma, sempre tem uma maneira de mudar, de agir, de buscar uma novidade. (Anny) 

[...] só que eu não to vendo a empresa crescer, e, eu quero crescer em relação a isso. (Anny) 

 
Mas pra ser bem sincera. Eu me encontrei muito mais na gestão que é o que eu faço hoje em dia, do que na 
parte da Química mesmo em si. (Naty) 

 
Depois que eu consegui entrar aqui na “Alfa”, que eu tive mais tempo e tive como me direcionar pra trazer o 

que eu queria fazer e descobrir outra paixão também que era a fotografia (Sebastian) 

 
Eu sou uma pessoa que, profissionalmente eu sou movida a reconhecimento. A partir do momento que você não é 

reconhecido, você vai se desmotivando. Quando eu falo em reconhecimento, é o reconhecimento prático, né, 

porque, as pessoas me viam como profissional lá, dava um tapinha nas minhas costas - E, ai? Sei que você é um 

cara bom! - Mas chega um momento que isso não é mais suficiente. (Zé Pedro) 

 
[...] aí eu deixei as fileiras da força aérea e fui contratado pela “Beta” como técnico de operação [...] É o cara 

que tem a obrigação de manter a planta funcionando né. Você controla a pressão, você controla vazão, nível. 

[...] pra você entrar na “Beta”, você pode ter formação técnica, lá no edital ele discrimina as formações técnicas 

que precisa pra esse cargo e a minha se enquadrava que é eletricidade em serviços aeronáuticos. (Zé Pedro) 

Fonte: elaborado pelos autores 

 
iii. Projeção de vida profissional 

Na  narrativa  dos  entrevistados  sobre  a  projeção  de  vida  profissional  para  os 
próximos 10 anos, ou seja, para o ano de 2027, percebe-se que as âncoras presentes são as de 

desafio puro, estilo de vida e serviço ou dedicação a uma causa. Essas âncoras exprimem a 

prioridade de um futuro que traga bem-estar consigo e com os outros, ficando evidente a 

busca de oportunidades que permitam conciliar e integrar necessidades pessoais, familiares e 

as exigências da carreira, além de contribuir para a melhoria da sociedade e buscar 

oportunidades para achar soluções de problemas.



Universidade Presbiteriana Mackenzie   

 

 

Quadro 6 – Tema: Projeção de vida profissional 
Falas 

Então, eu imagino estar contando pro meu melhor amigo, pra minha melhor amiga, que eu tive uma retomada 

na minha vida, onde a qualidade, a qualidade de vida está acima de todas as outras coisas. E a qualidade de vida 

em relação ao stress, ao trabalho, em estar fazendo aquilo que realmente eu gosto.  [...] a questão da qualidade 

de vida. De tá mais próximo de quem eu gosto, de quem precisa de mim, no caso do meu filho, e de fazer algo 

que eu não precise tanto esforço pra fazer, que eu me divirta fazendo. (Ni) 

 
O que me segura lá é o fato de acordar todo santo dia, e não ver aquilo como trabalho. Eu vejo como desafios os 

problemas. Os problemas que aparecem lá são prazerosos para mim. (Naty) 

 
Eu acho muito massa a gente entregar um trabalho, a pessoa ficar feliz com a gente, a gente gosta de arrancar 

sorriso mesmo. Se eu tivesse de escolher seria a satisfação mesmo da pessoa (Sebastian) 

 
[...] Eu tô com minha ONG e tenho uma lojinha de produtos recicláveis [...] Eu aprendi que, tanto pela ONG, 

quanto pelo filho, a pensar mais no outro do que em mim, e pensar mais no outro do que em mim de maneira 

altruísta. (Anny) 

Fonte: elaborado pelos autores 

 
De maneira geral, observa-se que inicialmente a âncora de estabilidade financeira 

é predominante pelo imperativo da necessidade de recursos financeiros e tensão de autonomia 

e liberdade, sendo a âncora de base para início de carreira. Contudo, após esse primeiro 

momento estabilizado, a âncora predominante é a de competência  técnico-funcional, que 

permitiria uma articulação dos movimentos transitórios na trajetória profissional. 

No momento posterior, não deixando também de se sustentar nessa âncora, percebe-

se que outras âncoras são usadas como apoio, tais como as de competência gerencial, 

criatividade empresarial e desafio puro, que, de certa forma, refletem ainda mais os valores e 

aspirações dos entrevistados sobre suas vidas profissionais. Para a projeção de si mesmos no 

futuro, as âncoras desafio puro, estilo de vida e serviço ou dedicação  a uma causa são 

predominantes, âncoras que carregam a intenção de contribuir para o bem da sociedade ou, 

ainda, de conciliar a vida pessoal com a vida profissional. 

 
4.2 Discussão da narrativa totalizante 

Nesta discussão, as falas são tomadas como uma narrativa totalizante sobre o 
objeto e consideradas em diversos movimentos da trajetória profissional da Geração Y. Diversos 

temas foram identificados e estão sintetizados no Quadro 7: 

 
Quadro 7 – Temas sintetizados 

Contextos 
 

Início de Carreira 
 

Transição de Trabalho 
 

Projeção 

 

Primeiro 

Emprego 

 

Formação 

Acadêmica 

 

Emprego 

Pós-Formação 

 
Progressão 

Atividade 

Profissional 

Futura 

 
Necessidade 

Liberdade/Autonomia 

Dependência de pais 

 
Afinidade 

Incerteza 

Segunda Opção 

Oportunidade 

Gostar/Não gostar 

do que faz 

 
Especialização 

Experiência 

Conhecimento 

 
Aprendizado 

contínuo 

Reconhecimento 

Fazer o que gosta 

Crescimento 

 
Qualidade de Vida 

Viver o Sonho 

Conciliação da 

Vida familiar e 

profissional 

Fonte: elaborado pelos autores
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Entre os entrevistados, o início de carreira é marcado pelas tensões referentes à 

necessidade de subsistência, evidenciado nos discursos a tônica da falta de recursos da família 

para sustentá-los, onde o “dinheiro” é verbalizado com frequência e a vontade de sair da 

dependência dos pais. A heterogeneidade de motivações para o início da vida profissional 

reforça a crítica feita por Oliveira, Piccinini e Bitencourt (2012) de que os estudos sobre a 

juventude devem considerar as diversas facetas da realidade social dos sujeitos, sendo a 

realidade nunca vista por uma “única lente”, assim as “visões” de carreira da Geração Y 

podem ser influenciadas por características sociais, culturais e geográficas do mundo. 

Em relação à escolha da formação acadêmica, nota-se a recorrência da incerteza 

pelos cursos escolhidos, estes foram tomados como escolha da segunda opção, na dificuldade 

de fazer aquilo que gostaria, ou, ainda, quando não se sabia o que queria fazer. 

Após a formação, os elementos predominantes recorriam à necessidade de aquisição 

de experiências profissionais, o elemento presente de maior relevância foi a especialização  e  

busca  de  conhecimento  numa  área  ou  função  que  permitisse  deixá-los prontos para o passo 

futuro das suas carreiras: a progressão. Veloso, Dutra e Nakata (2016) apontam essa realidade, 

os jovens profissionais da Geração Y desejam crescer nas organizações  e  para  isso  estão  

dispostos  a  se  desenvolverem  intelectualmente  a  fim  de alcançar o topo de suas carreiras, 

fato corroborado com as ideias de aprendizado contínuo, reconhecimento, possibilidade de fazer 

o que gosta e crescimento no escopo dessa progressão, identificados nas falas dos sujeitos 

entrevistados. 

Por fim, na projeção de si mesmos no futuro de longo prazo (10 anos), trazem as 

ideias de prazer no que faz, alcance de qualidade de vida, viver seus sonhos e conciliar a sua 

vida familiar com a profissional. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando que este trabalho teve como objetivo compreender a influência das 
âncoras de carreira na trajetória profissional da Geração Y, constata-se que os objetivos geral 
e específicos foram atendidos, quais sejam: (1) identificar as âncoras de carreira da Geração 
Y; (2) evidenciar as relações entre as âncoras de carreira e a trajetória profissional da Geração 
Y; e (3) analisar como a Geração Y constrói as suas trajetórias profissionais. 

Em relação ao primeiro objetivo específico, a pesquisa de campo identificou como 
âncoras de carreira proeminentes da Geração Y, neste corpus empírico, as âncoras de 
segurança/estabilidade financeira, competência técnico-funcional, estilo de vida, criatividade 
empresarial, desafio puro, competência gerencial, e serviço ou dedicação a uma causa. 

No tocante ao segundo objetivo específico, destaca-se que essas âncoras não se 
apresentam ao mesmo tempo em todos os movimentos da vida profissional dos entrevistados. 
Percebe-se uma âncora de base no início de carreira, que ao passar do tempo perde importância, 
dando lugar a novas âncoras que surgem decorrentes das aspirações profissionais dos 
entrevistados de acordo com os distintos momentos das suas trajetórias profissionais. 

Quanto ao terceiro objetivo específico, tem-se que as trajetórias profissionais da 
Geração Y, no universo de sujeitos entrevistados, começaram antes ou ao mesmo tempo do 

ingresso para formação acadêmica. Depois de formados, surge a necessidade de lançar-se na 

busca de experiências reais nas áreas de formação. Contudo, sanada essa primeira necessidade 

de experiência, a Geração Y mostra-se incomodada com a estagnação ou, ainda, quando não 

percebe mudanças constantes de crescimento e reconhecimento do seu trabalho, o que os 

incentiva na busca de progressão dentro do seu atual ambiente de trabalho e, quando isso não 

acontece, partem em busca de outras organizações, confirmando a tendência à não linearidade 

na construção da carreira, nesta geração. 

Considerando o pressuposto de Schein (1996) de que a âncora de predomínio é 

aquela que o sujeito não abre mão, independente das circunstâncias, pode-se concluir que,
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nesse grupo entrevistado, as âncoras mais influenciadoras são a estabilidade/segurança 

financeira, no início da carreira, seguido da competência técnico-funcional, nas seguintes. 

Seriam as âncoras mais tradicionais? Esses resultados indicam tendência diferente, por exemplo, 

do estudo de Santarrosa e Arroyo (2017), no qual apenas a competência técnico- funcional foi 

coincidente, tendo predominado as âncoras estilo de vida e autonomia e independência. Quanto 

a essa última âncora, na presente pesquisa, ela “permaneceu silente”, não tendo emergido como 

influente em nenhuma das fases das trajetórias dos sujeitos. 

Finalmente, quando comparadas as narrativas sobre “o real” e “a ficção”, percebe- 

se que, nas primeiras,  os sujeitos tendem a equacionar vontade e possibilidade  (âncoras 

predominantes: segurança/estabilidade financeira, competência técnico-funcional), já que o 

real sempre se impõe; enquanto na ficcional eles projetaram seus desejos, como sonhos a 

serem ainda vividos (âncoras predominantes: estilo de vida, criatividade empresarial, desafio 

puro, serviço ou dedicação a uma causa). Ressalta-se que a predominância recorrente na 

literatura sobre o perfil da Geração Y, em geral, parece caminhar em sentido inverso ou a tomar 

as tendências como realidade generalizada, à qual as organizações deveriam se ajustar. Neste 

sentido, recomenda-se a realização de estudos ampliados e sempre levando-se em consideração  

as particularidades sócio-históricas  em que os membros das  gerações  estão inseridos. 
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