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RESUMO

O  presente  trabalho  busca  investigar  as  competências  da  geração  Y,
procurando entender como as mudanças nas organizações e no mercado de
trabalho  se  correlaciona  com o  desenvolvimento  de  novas  competências  e
como a geração vê o valor da sua competência para o mercado. Afim de que
esse  objetivo  seja  alcançado,  são  estudados  jovens  trabalhadores
pertencentes a essa geração analisando se suas expectativas condizem com a
expectativa das organizações. Ao final do estudo, são mostrados os relatórios
de pesquisa onde foram analisados o ponto de vista do púbico em interesse.
Para concluir o trabalho apresenta-se uma analise geral sobre o assunto os
assuntos abordados e os resultados da pesquisa a fim de saber se o resultado
foi alcançado.
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1. INTRODUÇÃO

O mercado de trabalho passa por diversos ciclos se modificando de acordo

com o cenário econômico.

Segundo Picarelli (2002, p. 215)

com  as  grandes  transformações  que  estão  sempre  ocorrendo  nos
sistemas econômicos,  lideradas principalmente pela  globalização,  as
empresas passaram a buscar flexibilidade nas suas operações, com o
objetivo  de  conquistar  novas  oportunidades,  aumentar  sua
competitividade e gerenciar os riscos e ameaças aos seus negócios.

Nos últimos anos a discursão do tema competência organizacionais vem se

tornando cada vez mais presente dentro das organizações o mesmo ajuda a

entender  o  aumento  da  empregabilidade  e  a  busca  por  profissionais  que

detenham mais habilidades e interesses profissionais compatíveis com o perfil

das  organizações.  Segundo  Zarifian  (1999)  a  competência  é  a  inteligência
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prática para situações que se apoiam sobre os conhecimentos adquiridos e os

transformam com tanto mais força, quanto mais aumenta a complexidade das

situações.

Com  os  novos  perfis  organizacionais  as  exigências  de  competências

solicitadas sofreram mudanças, a Geração X tem uma visão bem especifica

para  a  utilização  do  trabalho  que  seria  para  pagar  as  contas,  lutar  pela

liberdade e paz. São leitores assíduos e usam a internet pela utilidade que tem.

Dando continuidade a transição de gerações, temos a Geração Y tem como

características a globalização que são por natureza dinâmicos, se importam

com o meio ambiente, possuem fácil adaptabilidade e que buscam por meio do

trabalho  satisfazer  suas  necessidades  de  consumo  e  alcançar  a  auto

realização.

Nesse sentido as organizações têm que buscar a melhor formar de gerenciar e

interligar as gerações para que se evite o conflito e divergências.

Segundo Serrano (2010, p.1), a Geração Y

(...) é  uma  geração  relativamente  nova,  ainda  não  há  uma
conceituação clara das características desta geração, a não ser pelo
fato que nasceram em um mundo que estava se transformando em
uma grande rede global. A Internet, e-mails, redes de relacionamento,
recursos digitais,  fizeram com que a geração Y fizesse milhares de
amigos ao redor do mundo, sem ao menos terem saído da frente de
seus computadores.

Assim  para  esse  estudo  foi  formulada  a  seguinte  questão:  Como  são

percebidas  as  características  da  geração  Y  e  seus  impactos  no

desenvolvimento de competências profissionais?

Diante de todo o contexto apresentado o objetivo geral deste artigo caracteriza-

se em descrever e analisar como são percebidas as características da geração

Y e seus impactos no desenvolvimento de competências profissionais.

Para responder os objetivos específicos buscasse descrever e analisar como é

percebido o desenvolvimento de competências profissionais na percepção de

jovens trabalhadores da geração Y que possuem perfil profissional de múltiplas

competências  e  como  essas  premissas  podem  contribuir  para  o  seu

desenvolvimento profissional.



Tendo  em  vista  a  importância  de  analise  de  competências  profissionais

objetivando  a  geração  Y  esse  trabalho  contribui  para  a  construção  do

conhecimento sobre a temática trazendo dados e informações pertinentes para

quebrar os paradigmas que envolvem o perfil da geração que se tornou a mais

questionada sobre seus desejos e objetivos profissionais nas ultimas décadas.

Para isso realizou-se essa pesquisas de campo, qualitativo e quantitativo com

integrantes da geração Y que estejam inseridos no mercado para entender

como  essa  geração  enxerga  suas  competências  profissionais  e  qual  o

diferencial  que  os  mesmos  podem  salientar  no  mercado  de  trabalho  para

alcançar  a  posição profissionalmente  desejada uma vez que o  mercado se

torna cada vez mais seleto e competitivo.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Geração Y

A geração Y compreende as pessoas que nasceram a partir de 1978 (VELOSO

et  al.,  2008).  Esse  grupo  tem sido  objeto  de  estudo  de diversas  áreas  do

conhecimento e é marcado por características relacionadas com o ritmo de

mudança, a necessidade e o grau de interatividade, o acesso à informação e o

entendimento do mundo, que, em conjunto, definem uma nova forma de ser e

de  agir  na  sociedade,  com  reflexos  significativos  no  mundo  do  trabalho

(LOMBARDIA et al.,2008; TAPSCOTT, 2008; COIMBRA; SCHIKMANN, 2001).

Para Oliveira (2009), a geração Y são os filhos da geração Baby Boomers e

dos primeiros membros da Geração X, os mais novos ainda estão saindo da

adolescência e os mais velhos já passaram dos trinta anos. Essa geração não

viveu nenhuma grande ruptura social, vivem a democracia, a liberdade política

e prosperidade econômica. Ela “é a primeira geração da historia a ter maior

conhecimento  do  que  as  anteriores  de  uma  área  essencial:  a  tecnologia”.

(MALDONADO, 2005), precedida apenas pela geração Z dos nascidos após

1995.

Segundo Sidnei Oliveira (2010,p 40).

o momento atual é oportuno para reflexões sobre as gerações, pois
estamos vivendo uma circunstância  singular  em nossa  história.  É a
primeira  vez  que  cinco  gerações  diferentes  de  pessoas  convivem



mutuamente,  em  números  significativos,  de  forma  consciente,
interferindo  e  transformando  realidades.  A  sociedade  moderna
estabelece o período de vinte anos como marco de separação entre
gerações.

A geração Y é mais individualista que os das gerações anteriores e reivindicam

a autonomia em suas opiniões a atuações, situando seu âmbito pessoal acima

das considerações de ordem laboral ou social. (LOMBARDIA, 2008, p. 5).

Desenvolver  a  motivação  e  a  auto  motivação  na  geração  Y  é  um  grande

desafio  por  ser  uma geração  criativa  e  sempre  disposta  a  aprender,  estar

motivado é de extrema importância para que se consiga desenvolver atividades

e para as empresas reter talentos.

"Motivação é ter um motivo para fazer determinada tarefa, agir  com
algum propósito ou razão. Ser feliz ou estar feliz no período de execução da
tarefa,  auxiliado  por  fatores  externos,  mas principalmente  pelos  internos.  O
sentir-se bem num ambiente holístico, ambientar pessoas e manter-se em paz
e harmonia, com a soma dos diversos papéis que encaramos neste teatro da
vida chamado "sociedade", resulta em uma parcialidade única e que requer
cuidados e atenção." (KLAVA, 2010).

O grande desafio das organizações na atualidade se caracteriza em lidar com

as  expectativas  desses  profissionais  e  como  motiva-los.  De  acordo  com

Vergara  (1990,  pg.  44)  “motivação  é  uma  força,  uma  energia  que  nos

impulsiona na direção de alguma coisa que nasce de nossas necessidades

anteriores”. 

As  organizações,  portanto  devem  se  posicionar  de  maneira  diferenciada

perante o ambiente se tornando multigerencial, tendo em vista que as empresa

são compostas por gerações distintas e precisa manter todos os funcionários

independentemente da geração motivados para que se possam unir esforços

em prol do desenvolvimento da organização. Para Lombardia (2008) p.7,  "a

convivência de diversas gerações no mercado de trabalho,  como hoje está

acontecendo,  implica,  de saída,  a necessidade de incorporar  a  inovação,  a

criatividade e a flexibilidade nas tarefas próprias da gestão de pessoas".

2.2 Competências da Geração Y

A construção da competência profissional está vinculada tanto à aquisição de

escolaridade quanto a de processos de aprendizagem informais que ocorrem

em momentos  e  espaços  distintos,  para  Brandão  e  Guimarães  (2001)  é  o



reconhecimento  social  sobre  a  capacidade  de  alguém de  colocar-se  sobre

determinado assunto  ou de forma geral  utilizado para  qualificar  o  indivíduo

capaz de realizar determinado trabalho.

Segundo Fleury (2001, p. 4):

O  trabalho  não  é  mais  o  conjunto  de  tarefas  associadas
descritivamente  ao  cargo,  mas  se  torna  o  prolongamento  direto  da
competência  que  o  indivíduo  mobiliza  em  face  de  uma  situação
profissional cada vez mais mutável e complexa. Esta complexidade de
situações torna o imprevisto cada vez mais cotidiano e rotineiro.

Para  Chiavenatto  (2000,  p.  166)  “competências  são  aquelas  características

pessoais  essenciais  para  o  desempenho  da  atividade  e  que  diferenciam o

desempenho das pessoas”.

Alguns  autores  defendem competência  como  um conjunto  de  qualificações

para se executar durante o trabalho de maneira superior. Dutra (2009, p. 21)

resume conceito de competência como

um cluster de conhecimentos, habilidade e atitudes relacionados que
afetam a maior parte de um papel profissional ou responsabilidade,
que  se  correlaciona  com  a  performance  desse  papel  ou
responsabilidade,  que  se  correlaciona  com  a  performance  desse
papel de responsabilidade, que possa ser medido contra parâmetros
‘bem-aceitos’ e que pode ser melhorado através do treinamento. 

A geração Y por sua vez também deve se atentar as competências solicitadas

pelas organizações. Segundo Calvosa (2012), essa nova geração que busca o

seu  primeiro  emprego,  denominada  Geração  Y,  teve  que  se  importar  não

apenas  em ter  um diferencial,  mas  em ser  a  diferença.  Precisou  atribuir  à

empresa algo único, e para isso ela não só tem que fazer o seu papel, mas

também se preocupar com a constante reciclagem dos conhecimentos, praticar

tudo o que aprende para se tornar cada vez mais hábil e não ter medo de ter

atitude, em meio a essas novas características requeridas pelo mercado. Ter

competências  específicas  requeridas  pelas  empresas  empregadoras  pode

fazer a diferença entre ter alta ou baixa empregabilidade.

A  geração  Y  carrega  consigo  uma  diferenciação  no  comportamento,  essa

geração  busca  por  reconhecimento  padrões  informais  e  flexíveis,  a

individualidade como forma de expressão e a busca pela ampliação de rede de

relacionamento. 



Segundo  Oliveira  (2010),  nos  tempos  atuais  tem-se  que  aprofundar  nos

comportamentos  e  competências  da  geração  para  quebrar  os  estereótipos

impostos  de  que  as  características  principais  são  de  pessoas  que  apenas

questionam,  ansiosas  e  impacientes,  que  desenvolvem  pensamento  com

superficialidade,  vivem  intensamente  as  experiências,  são  transitórios  e

ambíguos em suas escolhas. 

Nota-se  ser  uma geração  que  busca  o  reconhecimento,  desde  cedo  estão

acostumados  com  feedbacks  e  para  desenvolver  suas  competências

necessitam  de  constante  avaliação,  encaram  essa  ferramenta  como

motivadora  para  sua  carreira.  Algumas  características  marcantes  para  a

geração são a informalidade e a facilidade de se relacionar com as demais

gerações  bem  como  a  conectividade,  facilidade  de  adquirir  e  repassar  as

informações (OLIVEIRA, 2010)

Para ter sucesso na vida profissional e pessoal é necessário fazer a junção das

competências técnicas e comportamentais, dessa maneira o profissional terá

seu diferencial junto ao mercado de trabalho porque as empresas contratam

pelas  competências  técnicas  e  demitem  pela  ausência  de  competências

comportamentais.

De acordo com a Instituição de seleção e recrutamento Global Empregos que

está  no mercado desde a  década de 80,  as  competências  do mercado de

trabalho estão divididas segundo o quadro abaixo:

As competências essenciais para o mercado de trabalho

Competência Técnicas 
Escolaridade e ou formação especifica de um

cargo, que é o que fazemos quando
concluímos algum curso profissionalizante,

terminamos a faculdade, a especialização, etc



Competências Comportamentais

Desejadas pelos empregadores e que podem 
ser inerentes à personalidade de cada 
pessoa, desenvolvidas no convívio social, ou 
ainda, aprimoradas através de treinamentos e
autodesenvolvimento.                             
• Relacionamento interpessoal
• Equilíbrio emocional
• Trabalho em equipe 
• Comunicação
• Iniciativa
• Comprometimento
• Flexibilidade

Fonte: Global (2014)

Segundo Resende (2000), competência é a transformação de conhecimentos,

aptidões, habilidades, interesse e vontade, em resultados reais, práticos, pois

quando um indivíduo tem conhecimento e experiência e não sabe aplicá-los em

favor de um objetivo, de uma necessidade ou de um compromisso, significa

que este indivíduo não é realmente competente. Nesse sentido, a competência

é resultado da união de conhecimentos (formação, treinamento, experiência e

auto-desenvolvimento)  com  comportamentos  (habilidades,  interesse  e

vontade).

Segundo McClelland (apud SCHNEIDER, 1996, p.96), as pessoas com forte

motivação de realização agem de quatro modos característicos:

a)Estabelecem metas realistas, viáveis; b) Preferem trabalhar em situações em

que assumam a responsabilidade pessoal de realizar as metas; c) Querem ter

um retorno em sua performance; d) Demonstram iniciativa de pesquisar seu

ambiente, viajar, tentar coisas novas e buscar novas oportunidades.

Para Fleury e Fleury (2001, p. 185) afirmam que o conceito de competência 

profissional é compreendido como: 

Um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que justificam

um alto desempenho, acreditando-se que os melhores desempenhos

estão fundamentados na inteligência e personalidade das pessoas. Em

outras palavras, a competência é percebida como estoque de recursos,

que o indivíduo detém. Embora o foco de análise seja o indivíduo, [...]

sinaliza  a  importância  de  se  alinharem  às  competências  às

http://www.globalempregos.com.br/author/global/


necessidades estabelecidas pelos cargos, ou posições existentes nas

organizações.

3 METODOLOGIA

O  objetivo  deste  trabalho  caracteriza-se  em  analisar  as  competências

profissionais  da  geração  Y  no  mercado  de  trabalho  e  seus  impactos  no

desenvolvimento  de  competências  na  percepção  de  jovens  trabalhadores

pertencentes a essa geração.

No intuito de investigar esse fenômeno essa pesquisa se caracteriza descritiva,

estudo de caso e de campo. 

Quanto sua abordagem foi realizado um coleta de dados quanti e qualitativa,

por questionário eletrônico, que visava obter informações profundas frente as

temáticas e em amplitude. 

Inicialmente o link do questionário foi repassado a conhecidos e solicitado que

os  mesmos  indicassem  outros  respondentes  que  atendessem  ao  perfil  da

pesquisa.  O  questionário  possuía  31  perguntas,  sendo  26  fechadas  e  5

abertas.  Deu-se  continuidade  à  coleta  até  o  momento  em  que  atingiu-se

saturação  de  dados,  utilizando  o  método  Bola  de  Neve.  O  instrumento  de

analise da coleta de dados foi por conteúdo e estatística univariada.

Segundo Bardin (2009), quanto a analise de conteúdo, a utilização de tabelas

para melhor expor e facilitar a analise e compreensão de dados. 

4. ANÁLISES DE DADOS

4.1 Perfil da amostra

Esta analise de dados é composta por pesquisa realizada com 75 pessoas

pertencentes à geração Y, sendo em sua maioria mulheres (61,3%), com idade

entre 23 e 27 anos (45,3%), apresentando serem nascidos quase no término

da geração Y.  Possuem ensino superior incompleto (48%), possuem ensino

superior  completo  (21,3%)  e  uma  pequena  porção  de  9,3%  apresentam



somente o ensino fundamental. Com tais dados verifica-se que a geração está

em busca de conhecimento e estão cada vez mais buscando as instituições de

ensino  para  se  especializarem.  De  acordo  com pesquisa  do  IBGE  (2013),

observou-se  que  a  escolaridade  média  da  população  de  25  anos  ou  mais

aumentou entre 2004 e 2013, passando de 6,4 para 7,7 anos de estudo, a

proporção de pessoas da faixa etária de 25 á 34 anos com ensino superior

praticamente dobrou, passando de 8,1% para 15,2%.

Quanto ao estado civil dos participantes detém que a maioria apresenta status

solteiro (73,3%). Curiosamente, destaca-se que 81,3% não possuem filhos e

nenhum entrevistado informou ter mais de 4 filhos, verificasse que  a geração Y

pode estar mais preocupada em qualificar-se pessoal e profissionalmente do

que em constituir família a princípio.

A geração Y é uma geração que vem cedo para o mercado de trabalho, nesta

coleta  observou-se  que  de  maneira  formal  42,7%  exercem  atividade

remunerada a mais de 6 anos, apenas 1,3% dos entrevistados informou nunca

ter realizado atividade remunerada. Devido as peculiaridades da geração as

quais suas característica que já foram expostas nesse trabalho a mesma busca

a  oportunidade  e  espera  o  retorno  das  organizações  para  continuarem

motivados, é uma geração inquieta que está em busca de desafios e entram no

mercado atrás da realização de seus desejos e quando não encontram retorno

se vê disposta a novos desafios, como pode ser verificado através da pergunta

que revela que 45,3% dos entrevistados já trabalhou de 4 á 6 empresas e 9,3%

trabalhou entre 7 e 9 empresas.

Os  setores  dos  entrevistados  são  os  mais  diversos,  no  questionário  foram

disponibilizadas 16 opções sendo uma delas “outra”, como resultados tivemos

a  grande  maioria  atuando  no  setor  administrativo  totalizando  33,3%  dos

entrevistados. 

4.2  Competências  pela  visão  de  jovens  trabalhadores  pertencentes  à

Geração Y:

Quando questionado se os entrevistados sabiam o que eram competências

profissionais  90,7%  responderam  que  sim,  dessa  maneira  iniciou-se  o



questionário  que  dispõe  de  perguntas  objetivas  com  intuito  de  entender  a

percepção  dessa  geração  sobre  a  visão  da  competência  profissional  e  da

criação de novas.

Os níveis de hierarquia dentro das organizações são ocupadas de maneiras

bem diversas pela geração, sua maioria possuem cargo de assistente 29,3% e

28% de analistas, apenas 4% possuem cargo em diretorias e 0% de CEO ou

controller,  observasse  que  mesmo  a  geração  buscando  adquirir  novas

competências a conquista de níveis mais elevados ainda é uma busca para os

pertencentes da geração.

Para  verificar  a  visão  dos  jovens  trabalhadores  entrevistados  sobre  as

competências profissionais foram dispostos 17 opções de competências para

que  os  entrevistados  marcassem  5  as  quais  mais  se  identificavam,  80%

informaram  que  possuem  facilidade  de  aprendizado,  60%  relacionamento

interpessoal  como um diferencial  ou seja um bom convívio  com os demais

colaboradores,  34% informaram que sabem trabalhar  em equipe,  dentre  as

menos selecionados destaca-se que 12% apenas dos entrevistados marcaram

que sabem gerenciar conflitos, 11% marcaram a opção de que possuem uma

visão sistêmica da organização e todos informam que assumem suas falha

quando  ocorridas  dentro  da  organização.  Percebe-se  através  dos  dados

coletados que mesmo os jovens tendo uma facilidade de aprendizado e bom

relacionamento interpessoal o que facilita no trabalho em equipe eles ainda não

buscam possuir uma visão sistêmica da empresa e não possuem facilidade em

lidar com conflito o que pode ser um dos motivos pelo qual não buscam se

inteirarem da sistêmica das organizações onde desempenham suas funções,

tais dados com maiores detalhes podem ser verificados na figura1.



As  informações  e  a  busca  por  atualização  do  conhecimento  é  uma  das

características dessa geração, o que pode ser verificado quando 94,7% alegam

que buscam estar atualizados com as novas tendências e tecnologias, 94,7%

também  afirmam  que  tem  uma  visão  global  do  que  está  acontecendo  no

mundo,  pude-se  perceber  através  dessas  respostas  que  os  entrevistados

buscam se atualizar e entender o que acontece no cenário mundial para se

mantenham inteirados das novas tendências.

Quando questionado aos entrevistados se os mesmos se sentem motivados

dentro das organizações onde trabalham 66,7% informaram estar motivados e

89,3% alegam que a motivação é gerada pela automotivação e todos alegam

ter  bom  relacionamento  interpessoal  e  82,7%  trazem  ideias  inovadoras  e

querem  trazer  essas  ideias  para  contribuir  com  o  desenvolvimento  da

organização, 94,7% informam que mantem o controle emocional quando são

postos  sobre  pressão.  A  motivação  é  essencial  para  essa  geração  que  já

possuem uma capacitada acentuada de administrar e inovar através de novas

Figura 1 – Competências profissionais



ideias  e  práticas  de relacionamento  mantendo a  concentração e  o  controle

emocional.

Entender como os jovens trabalhadores veem suas competências que mais se

sobressaem e as que menos se sobressaem é importante para que possam

desenvolver  seus  pontos  fracos  e  aprimorarem  os  fortes.  Salienta-se  que

29,3% acredita que seu ponto mais forte é que está sempre disponíveis para

novos desafios, 36% informaram que a competência que menos se identificam

é a de ser um líder curiosamente batendo de frente com o perfil da geração.

Trabalho em equipe é uma das principais características observadas na coleta

de dados 50.7% preferem trabalhar em grupo e 12% individual essa geração

está aberta a dividir experiências e aprender com o próximo.

Quando analisado as motivações externas dos entrevistados pode-se perceber

que  os  mesmos  esperam  algo  a  mais  das  organizações  as  quais  estão

inseridos,  40%  informam  que  o  maior  desmotivador  é  a  falta  de

reconhecimento,  apenas 10,7% alegam que a  cobrança  realizada  sobre  os

mesmos  são  desmotivadoras.  Os  jovens  entrevistados  apontam  em  sua

totalidades  100%  que  o  feedback  é  de  extrema  importância  para  o

desenvolvimento  profissional  através  do  mesmo  é  possível  entender  seus

pontos fortes  e  fracos e trabalhar  para  que os fortes  se  sobressaiam e  os

fracos sejam administrados e trabalhados, temos portanto uma geração que

 está sempre em busca de evolução profissional, para eles a qualidade de vida

se torna mais importante que salários e benefícios, esse jovem profissional

busca ser parte do todo, ser importante, fazer algo que ele possa se orgulhar,

essa geração não quer realizar uma tarefa pelo simples fato de tem que ser

feito e sim, porquê é muito importante que ele faça, sentir-se como só mais um

que não agrega valor para organização, fazendo com que esses profissionais

busquem novas oportunidades de crescimento e desenvolvimento profissional,

de  acordo  com  dados  coletas  67%  afirmam  que  recebem  feedback  pelas

empresas que trabalham, o que demonstra que a pratica mesmo todos tendo a

consciente de que é um diferencial motivador ainda não atende as expectativas

desses  jovens  profissionais  de  todos  os  profissionais.  Pode-se  observar

através  da  tabela  1  que  os  respondentes  veem  o  feedback  como  uma



ferramenta importante para a gestão, mesmo a minoria não obtendo o retorno

esperado  entendem  que  com  o  mesmo  é  possível  administrar  suas

competências e busca o aprimoramento profissional.

Dedicação se torna palavra chave para a busca de competências como pode

ser  observado  quando  61,3%  informam  que  sempre  que  possível  buscam

cursos  de  especialização  apenas  1,33%  informou  que  não  tem  interesse,

buscar especialização é uma forma que os jovens entrevistados utilizam para

alcançar  o  reconhecimento  dentro  das  organizações  o  que  pode  ser  ainda

afirmado quando 50,7% escolheram a profissão que exercem para conseguir

uma oportunidade de ingresso e reconhecimento no mercado.

Os jovens dessa geração dentre todas as demais é a que possuem a maior

facilidade de adquirir informações, hoje temos diversos meios de comunicação

basca um clique para conversar com uma pessoa do outro lado do mundo e

dividir experiências e compartilhar aprendizados, a globalização da informação

nos  trouxe  essa  praticidade,  dessa  forma  buscar  da  informação  pode  ser

realizada por vários meios 61,3% utilizam a rede de buscas na internet para

adquirir informações que serão utilizadas no seu dia a dia, 5,4% informa que

Tabela 01 – Percepção dos entrevistados quanto a importância dos feedbacks recebidos



utiliza radio e televisão para a busca de informação, como pode ser verificado

na figura 2.

 

De acordo com levantamento do IBOPE em 2014, a internet é mais popular

entre os jovens de 16 a 25 anos – 48% relataram usá-la diariamente em uma

amostra  de  18.312  entrevistados.  De  acordo  com  a  mesma  pesquisa  os

brasileiros gastam cerca de três horas e 39 minutos navegando pela rede em

dias de semana. Nos finais  de semana, a intensidade de uso aumenta um

pouco – vai para três horas e 43 minutos em média, do total de entrevistados

pelo IBOPE, 47% têm acesso à internet em casa. 

Para analisar a visão dos jovens trabalhadores entrevistados sobre como os

mesmos acreditam que as empresas veem o que é ser competente pediu-se

em  questão  aberta  que  os  mesmos  descrevessem  as  competências,  o

resultado obtido foi variável, mas não teve uma discrepância entre as visões.

Os entrevistados tiveram uma visão abrangente entendendo que alcançar as

metas estabelecidas dentro do prazo, com qualidade, eficiência e desempenho

são  competências  que  são  fundamentais,  premissas  corporativas  que

abrangem  não  somente  a  geração  Y,  mas  todas  as  gerações,  ser  um

profissional eficiente que tenha uma visão sistêmica e seja capaz de se adaptar

e  inovador  através  de  multi  funções,  trabalhando  com  ética  e

comprometimento.  Segue na figura 3 a lista de competências citadas pelos

entrevistados.

Figura 2 – Meios de comunicação mais utilizados para a obtenção de informação.



É  a  primeira  vez  na  história  em  que  cinco  gerações  diferentes  tem  a

possibilidade  de  conviverem  mutuamente  dentro  das  organizações,  temos

atualmente  as  Gerações:  tradicional,  baby  boomers,  X,  Y  e  Z  juntas  e  é

possível  ainda  vivenciar  essa  experiência  de  aprendizagem  mutua  entre

pessoas  que viveram experiências  diferente  enfrentando autos  e  baixos  na

economia e se adequaram na maneira de administrar esses intempéries.  A

diferença de expectativas,  personalidades e competências trazem consigo a

necessidade  de  adaptabilidade  de  todos  que  convivem  na  organização  de

acordo  com  86,66%  acreditam  que  existe  diferença  do  comportamento  de

geração para geração e que é importante lhe dar com as diferenças e aprender

com  as  demais  gerações,  entretanto  acreditam  também  que  as  gerações

anteriores em sua maioria são receosos com a geração Y, muitos por medo de

serem substituídos e outros  por  não acreditarem na competência dos mais

novos.

Muitos jovens da geração Y ainda estão criando seu plano de carreira, está em

busca de definição para a mesma, estar em uma organização onde o colaborar

deposita expectativas é fundamental para o desempenho de suas atividades e

criação de carreira, 74,66% dos entrevistados possuem expectativas positivas

sobre sua carreira na organização onde trabalham e esperam reconhecimento

Figura 3 – Visão de Competências nas organizações segundo entrevistados



para  alcançar  a  posição  almejada,  ter  expectativas  para  essa  geração  é

motivador, funciona como uma engrenagem para que o trabalho seja realizado

atendendo as competências que os mesmos já colocaram que as organizações

esperam.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante da presente pesquisa e dos achados deste trabalho pode-se afirmar que

o objetivo geral desse trabalho foi alcançado quando se descreveu e analisou

como  são  percebidas  desenvolvimento  de  competências  profissionais  na

percepção  de  jovens  trabalhadores  da  geração  Y  que  possuem  perfil

profissional  de  múltiplas  competências  e  como  essas  premissas  podem

contribuir para o seu desenvolvimento profissional.

Foram identificadas as múltiplas competências adquiridas e desenvolvidas por

essa geração que está tendo a possibilidade de aprender e se desenvolver

através do convívio com cinco gerações diferentes, essa rede de comunicação

é  de  extrema  importância  para  o  desenvolvimento  de  novas  competências

conforme  apresentado  pelos  autores  Maria  Tereza  Leme  Fleury  e  Afonso

Fleury a competência é um saber agir responsável e reconhecido, que implica

mobilizar,  integrar,  transferir  conhecimentos,  recursos  e  habilidades,  que

agreguem valor econômico à organização e valor social ao indivíduo. Assim a

competência não precisa estar diretamente ligada a tecnologias, mas sim estar

associada à busca de novas competência renovando o ciclo de conhecimento

buscando inovação e capacitação de recursos humanos.

Os jovens trabalhadores da geração Y vivem em um momento de quebra de

paradigmas  o  qual  se  tinha  um  perfil  estabelecido  de  profissionais  das

gerações  anteriores  onde  se  priorizavam  a  estabilidade  através  de  regras

estabelecidas, o jovem da geração Y está buscando algo a mais no trabalho,

através das percepções de competências descritas pelos jovens através do

questionário  aplicado  percebe-se  que  o  relacionamento  interpessoal,  a

facilidade  de  lhe  dar  com  adversidades  e  facilidade  de  se  adaptar  são

competências  desenvolvidas  que  fazem  com  que  esses  jovens  consigam



superar  a  necessidade  que  é  tida  como  normais  pela  juventude,  de  ser

ansiosos.  Esses  jovens  buscam  o  reconhecimento  profissional  e  têm

consciência  que  conseguirão  alcançar  reconhecimento  se  buscarem  a

capacitação e consequentemente o conhecimento.

O grande dilema da Geração são os meios pelos quais conseguirão alcançar

seus objetivos profissionais, muitas vezes os esforços encontram barreiras no

preconceito,  pela  falta  de  experiência e a taxação que é  imposta sobre  os

jovens.

A presença da geração Y nas empresas vai  de  encontro  a  alguns tributos

essências  ao  mundo  corporativo  contemporâneo,  pois  agrega  velocidade,

agilidade,  multiplicidade  de  informações,  mudança  e  inovação,  o  que  no

cenário globalizado onde o diferencial da empresa pode ser peça chave para

sua sobrevivência e desenvolvimento.

Para o desenvolvimento desse trabalho deparou-se com algumas limitações,

dentre  eles  as  restrições  de  tempo  o  qual  necessitou-se  de  desenvolver

questionário direcionado para um público alvo determinado em questão que é a

geração  Y,  por  ser  um  público  que  é  muito  dinâmico  e  encontrasse  em

constante  movimento  entre  trabalho,  faculdade  e  outros  compromissos

conseguir participantes dispostos a dedicar alguns minutos para a coleta de

dados foi um exercício de muita dedicação utilizando de redes de acesso dos

mais diversos. 

Para  que  o  assunto  continue  a  ser  desenvolvido  e  aprofundado  torna-se

necessário abordar com mais profundidade temas citados nesse trabalho, para

melhor análise e compreensão das competências das gerações, é necessário

pesquisar as outras gerações como, por exemplo, a mais atual a geração Z

para analisar as competências trazidas pela mesma, desenvolver outros temas

como, por  exemplo,  como as organizações enxergam as competências das

gerações e quais as percepções que a mesma tem sobre a influência do perfil

desses  profissionais  no  mercado  de  trabalho,  e  desenvolver  pesquisas

qualitativas  com entrevista  em profundidade para  correlacionar  a  visão dos

profissionais e das organizações.



Portanto a analise das competências desenvolvidas pelas gerações é de suma

importância  para  a  gestão  nas  organizações  e  o  desenvolvimento  dos

profissionais,  através  de pesquisas é possível  que as  organizações saibam

como  desenvolver  esses  profissionais,  motiva-los  e  retê-los  e  para  os

profissionais de todas as gerações possam compreender as competências que

o mercado exige e como desenvolve-las para que se tornem mais competitivos.
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