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Resumo 

Este trabalho discute a problemática envolvendo a delimitação existente quando 
levado em consideração apenas o ano de nascimento como critério de definição de 
uma geração. Objetiva-se aprofundar o conhecimento sobre a Geração Y e sua 
relação com o mercado de trabalho levando em consideração a classe econômica. 
Para isso, foram realizadas pesquisas bibliográficas e de campo, sendo a última de 
cunho qualitativo, por meio de oito entrevistas em profundidade com jovens das 
classes C e D. Os achados corroboram com a ideia de que o comportamento da 
Geração Y das classes e localidade estudadas muitas vezes não condizem com o 
mencionado na bibliografia recente, confirmando que uma geração não pode ser 
generalizada sem antes considerarmos características essenciais para a intitulação. 
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Introdução 

 Muito se ouve sobre gerações, como são intituladas, suas características 

específicas, principais diferenças e como influenciam os cenários de cada contexto 

em questão. Inicialmente encaixado no contexto de genealogia, o termo vem 

ganhando um sentido adicional que vai além da definição somente pelo ano de 

nascimento: analisa-se que, em geral, pessoas nascidas em um mesmo cenário 

histórico e cultural possuem comportamentos similares e compartilham não apenas 

a localização cronológica na história, mas também as experiências associadas ao 

período em questão (MIRANDA, RORIZ E BENATTI, 2011). 

 Atualmente, são inúmeras as pesquisas sobre gerações no mundo e o 

interesse pelo assunto pode ser explicado pela importância na detecção de 
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diferenças entre grupos de pessoas de épocas distintas, a fim de compreender o 

impacto das mesmas na evolução social. Para muitos gestores, ainda, é importante 

entender como e o quanto o ingresso dos jovens no mercado de trabalho afetam o 

ambiente organizacional e a gestão de pessoas. 

 Tendo em vista a atual Geração Y, intitulação dada aos jovens nascidos 

entre 1980 e 2000 (MOTA, 2013) e conhecida, também, como a Geração Milênio, é 

interessante aprofundar o conhecimento sobre o que leva muitos especialistas a 

analisarem-na como diferente do padrão comportamental das gerações anteriores. 

Nota-se o grande impasse que pesquisadores do tema se encontram atualmente: a 

falta de consenso e clareza sobre o que realmente é a Geração Y, como a mesma 

se comporta, quais são seus reais valores e o motivo de estereótipos muitas vezes 

errôneos e superficiais. 

 Quando falamos em Geração Y, também, alguns aspectos, 

aparentemente são esquecidos. O modelo empregado para definir este grupo de 

pessoas não pode ser utilizado completamente no Brasil, pois o país vive uma 

situação de desigualdade social onde o ensino e a inserção digital, por exemplo, 

não atingem a todos (OLIVEIRA, 2010). Esse é o caso de jovens pertencentes às 

classes C e D, também nascidos entre 1980 e 2000, marginalizados cultural e 

socialmente, e, muitas vezes, sem a chance de desfrutar de privilégios, 

oportunidades e benefícios que a maioria das pesquisas considera que a Geração Y 

possui. 

 Sabendo que as duas classes econômicas em questão correspondem, 

juntas, a cerca de 70% da população brasileira (IBGE, 2012), este artigo discute a 

ideia de que classes não são apenas características demográficas, devendo ser 

levadas em consideração quando delimita-se uma geração. 

 Este trabalho, portanto, investigou se jovens da Geração Y das classes 

econômicas C e D de São Paulo têm as mesmas características, em geral, para essa 

geração. Além, disso, buscou-se avaliar a existência ou não e quais são os 

consensos presentes na bibliografia acadêmica recente sobre as características da 

Geração Y, e desvendar os conflitos vivenciados por jovens social e 

economicamente prejudicados que agora adentram ou já se encontram no mercado 

de trabalho.  
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 Para responder aos objetivos propostos, este trabalho foi composto por 

sete seções, incluindo esta introdução, as quais serão apresentadas abaixo. 

  

Gerações: uma discussão 

 O conceito de geração conduz à ideia de grupos de pessoas nascidas em 

um mesmo período cronológico, influenciadas por um contexto histórico específico 

e que, por este motivo, são propensas a ter comportamentos similares entre si 

(KULLOCK, 2011). É estabelecido um marco de vinte anos de separação entre 

gerações (OLIVEIRA, 2009), sendo o ano de nascimento o critério de delimitação. 

Pela divisão de McDowell (2010), a qual foi adotada neste trabalho, as gerações 

podem ser divididas em Tradicionalistas (nascidos até 1945), Baby Boomers 

(nascidos entre 1946 e 1964), Geração X (nascidos entre 1965 e 1979) e Geração Y 

(nascidos entre 1980 e 2000). 

 De acordo com Motta (2010), critérios como gênero e idade são 

essenciais para o desenvolvimento da sociedade, e a geração representa a posição 

e a atuação do indivíduo em seu grupo de idade e de socialização no tempo. 

Forquim (2003) vai além da divisão etária, incluindo a influência política, cultural e 

social existentes em cada contexto histórico. 

 Depois de anos com definições estabelecidas, o consenso entre os 

estereótipos de cada geração ainda não existe. A base para a descrição de tal se 

resume unicamente ao ano de nascimento, sem que haja contato mais profundo 

com os indivíduos inseridos em uma das gerações anteriormente citadas. Na 

maioria das vezes, o critério de faixa etária resulta em teorias equivocadas que 

tornam o conflito entre os grupos de pessoas nascidas em diferentes períodos muito 

mais complexo, especulando sobre valores pessoais determinantes nas interações 

entre seres humanos. 

 Tamayo e Porto (2009), ao citarem valores como essenciais para o estudo 

das gerações, afirmam que estes são os maiores indicadores de nossos 

comportamentos quando se busca comparar semelhanças e diferenças entre  

períodos cronológicos. Nesta visão, desconsideram-se os aspectos históricos, 

culturais e, principalmente, as diferenças sociais e econômicas. 

 A divergência de teorias a respeito do que realmente é uma geração e, 

ao aprofundarmos o tema, do que é a Geração Y, nos leva a buscar compreendê-las 
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quando situadas no Brasil: Rosseto (2009) alega que, ao contrário do que se pode 

dizer dos Estados Unidos, a  Geração Y atual não é expressiva em todas as regiões 

brasileiras. Oliveira et. al (2012) mencionam um cenário de desigualdade social 

vivido atualmente no país, além de questionarem a existência de uma Geração Y 

com características generalizadas em um momento marcado pela influência da 

tecnologia e existência de ganhadores e perdedores na sociedade, sendo perdedor 

aquele que não possuir os atributos da geração. 

 Para que gerações não sejam passíveis de generalizações errôneas, é 

necessário se atentar ao fato de que valores e comportamentos variam de indivíduo 

para indivíduo, ambiente para ambiente, classe econômica para classe econômica, 

entre outros, e que uma geração deve ser baseada não somente na variável 

“tempo”, mas em um conjunto de fatores que a tornem particulares e únicas. 

 Desse modo, questionam-se quais seriam os focos dos jovens Ys com 

condições socioeconômicas menos favorecidas no mercado de trabalho, suas 

intenções pessoais e profissionais e, acima de tudo, qual a relevância de sua 

existência nos estudos bibliográficos e artigos de divulgação a partir dos conceitos 

de Geração Y atuais. Afinal, descobrir o que os jovens brasileiros com menor poder 

aquisitivo valorizam é de grande valia para empresas que desejam atrair esse tipo 

de mão de obra e precisam descobrir qual a melhor forma de abordagem, para 

pesquisadores que não enxergam uma conexão exata entre a Geração Y e as 

características atribuídas a ela e, não menos importante, ao próprio jovem 

pertencente a essa geração, que se vê definido (e, às vezes, mal definido) em 

todos os lugares pura e simplesmente por ter nascido em determinado ano. 

 

Geração Y 

 Ao analisarmos os trabalhos disponíveis na literatura acadêmica e de 

divulgação sobre a Geração Y, verificamos que diversos autores fornecem 

informações díspares, inconclusivas e até mesmo opostas em determinados 

aspectos. A complexidade das definições amplia a dificuldade no gerenciamento 

destes jovens, pois induz às interpretações e crenças, muitas vezes simplistas ou 

equivocadas, do que realmente é esta geração. 

  Alguns dos assuntos mais abordados por diversos autores na discussão 

da Geração Y e neste trabalho apresentados, sendo estes mercado de trabalho, 
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motivações e comportamentos, se mostram de extrema importância para as 

respostas aos objetivos e tema da pesquisa, visto que é preciso analisar como o 

jovem atual se relaciona com o ambiente organizacional e quais suas necessidades 

profissionais, bem como entender aspectos motivacionais e comportamentais 

relacionados. 

 Com estes fatores, é possível indagar se as informações são válidas para 

toda uma geração, independentemente de aspectos demográficos. Além disso, esta 

seção nos possibilita entender, em um primeiro momento, o que é dito a respeito 

da Geração Y e quais os consensos, ou não, dos autores sobre as atribuições dadas 

ao grupo. 

 Analisa-se, por fim, se o fator socioeconômico é mencionado, em geral, 

pelos autores selecionados, ou se essa questão é deixada de lado na bibliografia 

acadêmica e de divulgação aqui presente. 

 Sendo assim, como consensos e divergências do que é a Geração Y de 

acordo com a bibliografia selecionada, temos Kultalahti e Vitala (2014), Kubátová e 

Kukelková (2014) e Guillot-Soulez e Soulez (2014) reforçando as preferências do 

jovem por uma atmosfera de trabalho agradável, positiva e uma carga horária 

equilibrada, mas discordando no que diz respeito à importância de determinados 

fatores na escolha de um emprego: as pesquisas indicaram resultados diferentes, 

de modo que, na de Kultalahti e Vitala (2014) e Kubátová e Kukelková (2014) a 

geração opta, primeiramente, pelo desenvolvimento e crescimento profissional em 

detrimento de outros aspectos, enquanto, na de Guillot-Soulez e Soulez (2014), os 

jovens optam pela distância da casa ao trabalho como fator principal. Kong et. al 

(2015) também concluem que os jovens trabalhadores consideram as oportunidades 

de crescimento e avanço na carreira os fatores mais importantes. Guillot-Soulez e 

Soulez (2014) determinam, em suas segmentações da Geração Y, um grupo de 

jovens focados na carreira que desejam trabalhar em organizações que ofereçam 

planos de carreira, salários altos e oportunidades de crescimento. Schweitzer et al. 

(2010 apud Mastrolia e Willits 2014) e Davis (2014) vão de acordo a essa teoria, 

afirmando que os jovens realizam tarefas com muita força de vontade objetivando 

o desenvolvimento profissional. Trzesniewski e Donnellan (2010), entretanto, 

divergem da ideia e não concordam com o perfil apresentado dos Ys ao afirmarem 
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que a geração, atualmente, está pouco convencida de que, trabalhando 

arduamente, alcançará o emprego desejado.  

 Em relação a aspectos de supervisão e realização de tarefas, Kubátová e 

Kukelková (2014) e Kultalahti e Vitala (2014) dizem que feedbacks são essenciais na 

relação entre mentor e funcionário e que a Geração Y procura trabalhos 

desafiadores e interessantes, que aticem sua curiosidade e que promovam maior 

produtividade e melhor desempenho. Kong et. al (2015), mais uma vez, 

compactuam com a ideia das autoras ao afirmarem que jovens Y aspiram por 

direções claras e assistência em tarefas específicas, e que tendem a buscar 

desafios intelectuais que auxiliem seu desenvolvimento.  

 A respeito da motivação dos Ys, Boschini (2014), Howe e Strauss (2000, 

2003 apud Mastrolia e Willits 2014) e Gursoy et al. (2008 apud Mastrolia e Willits 

2014) afirmam que, como forma de motivá-los, são necessários incentivos e 

recompensas. Em contrapartida, nas pesquisas de Kultalahti e Vitala (2014), 

salários e benefícios são aspectos de pouca importância para a geração. 

 Por fim, Broadbridge et al. (2007) e Hurst e Good (2009) explicam que a 

Geração Y apresenta tendência a negar a estabilidade, já que procura suprir suas 

necessidades e satisfazer seus desejos e, quando consegue, segue em busca de 

novas necessidades e desejos. Nas pesquisas de Kultalahti e Vitala (2014), o 

aspecto não foi mencionado por nenhum jovem como sendo de maior ou menor 

importância, e divergem dessa teoria os autores Guillot Soulez e Soulez (2014), 

Schweitzer et al. (2010 apud Mastrolia e Willits 2014) e Davis (2014) ao afirmarem 

que a Geração Y dá plena importância à estabilidade. 

 Mais uma vez, questiona-se a existência de generalizações e definições 

simplistas da Geração Y, que não levam em consideração jovens com realidades 

completamente diferentes das estudadas no levantamento bibliográfico. Além 

disso, nota-se uma considerável quantidade de divergências nas atribuições dadas à 

geração, o que nos leva a crer que as características dos Ys requerem maior 

aprofundamento dada a impossibilidade de generalização deste grupo, 

principalmente devido ao fato de aspectos socioeconômicos não serem 

mencionados pelos autores. 

 

Gestão de pessoas 
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 Gestão de pessoas, segundo Mussak (2010), é a forma de buscar um 

melhor desenvolvimento e aproveitamento dos funcionários de uma empresa, uma 

vez que, através do entendimento dos diferentes perfis existentes, os profissionais 

de Recursos Humanos traçam planos de carreira para que os indivíduos alcancem 

tanto seus objetivos individuais como os objetivos organizacionais. 

 A atual Gestão de Pessoas consiste em diversas atividades, como 

descrição e análise de cargos, planejamento de RH, seleção, recrutamento e 

motivação de pessoas. Para a realização dessas tarefas, organizações bem 

sucedidas estão percebendo que só poderão crescer e manter continuidade em seus 

negócios adotando o modelo de tratamento de pessoas como parceiros 

organizacionais (CHIAVENATO, 2009). 

 A necessidade de desenvolvimento de pessoas dentro das organizações, 

de acordo com Eboli (2004), ocasionou os conceitos que geraram a Teoria da 

Administração Científica de Taylor e Ford. O ambiente competitivo e dinâmico fez 

com que surgisse a área de Treinamento e Desenvolvimento nas organizações, já 

que os profissionais da época da criação da área apresentavam grande vontade de 

aprendizado e postura voltada ao autodesenvolvimento. Fayol, assim como Taylor e 

Ford, se preocupava com a produtividade das organizações. Diferentemente dos 

estudos de Taylor, entretanto, Fayol focava suas pesquisas na gerência da 

organização e na autoridade, enfatizando a estrutura organizacional.  

 Gil (2007) afirma que tanto Fayol, como Taylor e Ford, contribuíram 

significativamente para as teorias atuais sobre Gestão de Pessoas. A partir de 

pesquisas relacionadas à evolução da Administração Científica, notou-se a 

necessidade de criar a área de Recursos Humanos nas organizações, que promova, 

acima de tudo, o bem estar do trabalhador. 

 As tendências atuais do mundo moderno influenciam profundamente as 

organizações e o estilo de cada organização em administrar pessoas. A área de RH 

continuará sofrendo constantes mudanças em relação ao desenvolvimento de seu 

papel, já que as funções são muitas e necessitam aprimoramentos conforme o 

passar do tempo. Diante desse novo cenário organizacional, a Gestão de Pessoas se 

torna estratégica: entre seus novos objetivos, deve gerir o quadro de colaboradores 

no que diz respeito aos benefícios e ser responsável por mantê-los empregados, 

motivados e satisfeitos com a cultura organizacional e o ambiente de trabalho. 
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 Sendo a Geração Y tida como um grupo homogêneo com valores, 

atitudes, comportamentos e expectativas específicos se comparados com as 

gerações anteriores, nos defrontamos com o questionamento se devem ser feitas 

adaptações às suas práticas gerenciais a fim de recrutar e reter os jovens Ys. O 

problema não é somente se empregados de diferentes gerações devem ser 

gerenciados de maneira diferente, mas se empregados da mesma geração possuem 

atitudes semelhantes (GUILLOT-SOULEZ; SOULEZ, 2014). 

 Para atrair esta geração, empregadores precisam de muito mais do que 

simples ofertas de emprego e a atenção e vontade dessas pessoas devem ser 

constantemente encorajadas. Desse modo, Grosso (2015) relata que plantar, 

alimentar e assistir ao crescimento são processos que se relacionam fielmente ao 

ambiente corporativo. Plantar, incentivando jovens profissionais a explorarem suas 

paixões através de inovações, serviços e espírito empreendedor; alimentar, 

oferecendo à Geração Y um ambiente autêntico e agradável que possibilite sua 

valorização, integrando trabalho e família; assistir ao crescimento, nutrindo suas 

necessidades para que obtenham sucesso profissional e pessoal. 

 Guillot-Soulez e Soulez (2014) afirmam que a literatura referente ao 

mercado de trabalho determina que, se as organizações desejam atrair jovens, 

precisam desenvolver um melhor entendimento das expectativas desses indivíduos 

e saber quais tarefas e características organizacionais os influenciam durante sua 

busca por trabalho.  

 Sendo assim, o maior desafio relacionado à Geração Y para companhias, 

atualmente, é saber como atraí-la e averiguar se os estereótipos associados a ela 

são verdadeiros: indivíduos que fazem parte da mesma geração tendem a possuir 

atitudes similares que diferem de outras gerações? (PARRY E URWIN, 2011). 

 O gap existente entre as expectativas deste grupo geracional em relação 

à carreira, empregadores e ambiente de trabalho e o que se encontra atualmente 

nas organizações é grande (GUILLOT-SOULEZ E SOULEZ, 2014) e compreender 

melhor o ponto de vista de ambos os lados é essencial para que as críticas 

recebidas pela geração sejam evitadas, repensadas e até mesmo reformuladas, 

ocasionando, assim, mudanças na Gestão de Pessoas de forma eficaz e a 

possibilidade de relacionamentos mais duradouros, bem como melhores resultados 

nas organizações. 
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 Entretanto, ao mesmo tempo em que é necessário ter conhecimento de 

como os jovens Y podem ser entendidos e geridos e assim como não podemos 

generalizar nem considerar completamente verdadeiros os estereótipos atribuídos 

a eles, devemos levar em consideração que as dicas de gestão de acordo com o que 

presumimos entender que a Geração Y se adequa melhor, prefere ou o que 

simplesmente não a agrada não podem ser atribuídas a todos, uma vez que 

tratamos de definições até então superficiais. 

 

Metodologia 

 Este trabalho propôs uma pesquisa de vertente qualitativa e modalidade 

exploratória, e fez uso do estudo de caso e entrevistas em profundidade como 

técnica de pesquisa. Pretendeu-se investigar as características da Geração Y e, 

principalmente, indagar que a presença do fator classe econômica no resultado 

final indica, de fato, que há diferenças entre os jovens de diferentes classes no 

Brasil. 

 Foram utilizados dois métodos de pesquisa: a bibliográfica e a de campo. 

A pesquisa de campo consistiu-se de oito entrevistas em profundidade, com uma 

amostra por conveniência, a partir de um roteiro de perguntas previamente 

estabelecido com jovens pertencentes à Geração Y e às classes C e D do estado de 

São Paulo, com foco nos seguintes temas: altruísmo, lazer, crescimento e 

desenvolvimento, relações interpessoais, estabilidade, motivações extrínsecas e 

intrínsecas, a Geração Y do ponto de vista do jovem e o conflito existente entre 

gerações. Estes tópicos foram utilizados para a construção das perguntas e, 

posteriormente, transformados em categorias de análise. 

 Tendo o roteiro preparado, foram realizadas duas entrevistas pré-teste, 

visando identificar possíveis problemas para que alterações necessárias fossem 

feitas. O roteiro não sofreu mudanças ao longo do processo, mas foi adaptado de 

acordo com as respostas de cada indivíduo. Após validação do mesmo, seguiram-se 

as seis entrevistas restantes. 

 A avaliação da classe econômica dos sujeitos pesquisados foi feita por 

meio do Critério de Classificação Econômica Brasil e de acordo com as alterações 

na aplicação do critério válidas a partir de 01/01/2015 (ABEP, 2014).  As 

entrevistas foram gravadas e transcritas mantendo sua forma original, como 
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verbalizado pelos respondentes, para preservar sensações e subjetividades 

presentes no momento (GIBBS, 2009). 

 A análise dos dados foi realizada por meio da metodologia de análise de 

conteúdo proposta por Bardin (2011) e utilizou o software Atlas T.I, fazendo uso 

das categorias de análise estabelecidas a partir dos temas foco. Este software 

proporciona uma análise qualitativa em categorias de assuntos com a utilização de 

códigos previamente estabelecidos. Para obter tais, foi feita uma leitura prévia das 

entrevistas, buscando mapear os temas mais abordados sobre a Geração Y. Após 

definidos os grupos de assuntos, as entrevistas foram submetidas ao software para 

classificar cada resposta de cada indivíduo e, com as frases já agrupadas em 

categorias, foi possível realizar a análise. 

 Tendo os agrupamentos feitos, as frases de cada sujeito, que expuseram 

suas opiniões a respeito de experiências pessoais e no mercado de trabalho, foram 

confrontadas com os aspectos teóricos vistos, buscando as respostas aos objetivos 

do trabalho, de acordo com os depoimentos divididos por tema. 

 

Análise de resultados 

 Com as entrevistas realizadas em campo, foi possível comparar os 

conceitos obtidos na bibliografia com as características dos jovens Ys 

entrevistados. Em suma, os resultados, divididos em tópicos de acordo com as 

principais categorias aqui mencionadas e definidas no software Atlas T.I, foram: 

 

 (1) Altruísmo: notou-se que o jovem Y entrevistado possui grande 

inclinação a este aspecto, mas de maneira concentrada nos entes familiares. 

Contribuindo com a visão de alguns autores, existe grande preocupação e 

responsabilidade com o bem-estar da família, mas, contrariando a visão de outros, 

não existem evidências de um altruísmo inclinado a causas sustentáveis e 

ambientalmente corretas. 

 (2) Crescimento e desenvolvimento: para os indivíduos Ys das classes 

econômicas C e D, a oportunidade de crescer e se desenvolver profissionalmente no 

ambiente organizacional serve como base para o alcance de melhores 

oportunidades de vida e do futuro que tanto almejam. A bibliografia recente, no 

geral, apenas afirma que estes aspectos contribuem para um melhor desempenho 
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no trabalho e que são vistos pela geração como essenciais, ultrapassando o 

benefício da realização pessoal. Como crescimento e desenvolvimento pessoal, foi 

indicado que os jovens Ys são responsáveis, atentos e preocupados com seu futuro, 

levando em consideração a cobrança do mercado de trabalho e a importância do 

sustento da família na tomada de decisão. 

 (3) Relações interpessoais: os jovens entrevistados afirmam que o 

contato com o superior é fundamental. A equipe também tem importante função, 

pois os colegas de trabalho são quem dividirão a maior parte do tempo, 

experiências e aprendizados com o indivíduo. Os dados mostram que o 

relacionamento entre Ys pode se tornar conflituoso em função de questões 

demográficas, como a classe socioeconômica, mas que também pode ser muito 

positivo se desconsiderarmos este aspecto. Já com pessoas mais velhas, a relação 

se mostra respeitosa e, em alguns casos, até melhor do que com pessoas da mesma 

idade, uma vez que são jovens lidando com indivíduos de maior experiência e 

conhecimento. A literatura selecionada, no geral, indica que jovens têm um bom 

relacionamento entre si, mas, se tratando de outras gerações, as experiências de 

pessoas mais velhas não são consideradas pelos Ys e, por este motivo, o 

relacionamento pode se tornar problemático. No trabalho, foca na necessidade de 

reconhecimento e empoderamento por parte do gestor e colegas encorajadores e 

confiáveis. 

 (4) Estabilidade: temos presente um dos fatores essenciais para o jovem 

Y entrevistado, que a enxerga como de caráter “urgente” quando relacionada a 

aspectos financeiros. A estabilidade familiar também é fortemente ligada às 

questões monetárias existentes, ao passo em que o indivíduo Y busca oferecer 

melhores condições aos familiares em forma de agradecimento e preocupação. A 

estabilidade profissional também foi fator mencionado e é motivada por questões 

emocionais e financeiras, uma vez que o jovem Y de classe C e D valoriza a 

segurança proporcionada pelo emprego. 

 (5) Motivações extrínsecas: os jovens valorizam uma boa estrutura 

física na empresa, corroborando com as referências bibliográficas levantadas. Além 

disso, em sua maioria, valorizam os feedbacks recebidos, pois acreditam que os 

positivos servem como motivação e os negativos como aprendizado. Outro ponto 

influenciador na motivação do indivíduo Y são os salários e benefícios, essenciais e 
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determinantes na satisfação de um Y de classe econômica C e D. Estes jovens são, 

substancialmente, guiados pela necessidade, o que configura mais um dos conflitos 

vividos pela geração. Já a localização do trabalho apresenta menor importância, 

uma vez que salários e benefícios são mais representativos na vida de jovens com 

dificuldades socioeconômicas do que para a Geração Y caracterizada 

genericamente pela bibliografia selecionada. 

 (6) Motivações intrínsecas: o que mais influencia um jovem Y de classe 

econômica C e D em relação à autonomia é a complexidade e flexibilidade de 

tarefas, uma vez que o aprendizado por meio de funções dinâmicas, desafiadoras e 

encorajadoras é extremamente apreciado por este indivíduo. Tarefas rotineiras não 

são plenamente desejadas e a flexibilidade de horários se faz necessária para a 

geração estudada, já que tem dependência nos estudos e ocasionais problemas de 

saúde, por exemplo, que venham a ocorrer. A literatura acadêmica e de divulgação 

selecionada apenas menciona que é desejado que a empresa ofereça o dinamismo 

por meio da realização de funções, e que a flexibilidade de tarefas é fator 

determinante para um Y gostar ou não do ambiente organizacional. 

 

 Nota-se que existe certa complexidade no estudo do tema, uma vez que 

não há consenso no que é dito a respeito dos Ys e há generalização de suas 

características em diversos aspectos. Desse modo, a necessidade de superação dos 

estigmas e estereótipos associados à Geração Y se mostra de extrema importância, 

assim como um olhar mais abrangente para as questões que afetam os indivíduos 

economicamente menos favorecidos e socialmente prejudicados, para que, assim, 

atribuições mais fiéis e menos simplistas sejam dadas à geração. 

 

Reflexões finais 

 Como resposta ao objetivo inicial da pesquisa e aos questionamentos 

levantados devido à falta de consenso e clareza de quais atribuições podem ser 

dadas a grupos com o mesmo ano de nascimento sem estereotipá-los, foram 

apresentadas,  neste projeto, características a respeito da Geração Y, suas 

motivações e comportamentos, todos relacionados adicionalmente ao mercado de 

trabalho. 
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 Ao longo do desenvolvimento deste e de acordo com as referências 

bibliográficas, foi possível perceber a quantidade de teorias a respeito dos Ys, 

algumas divergentes entre si, mas todas abrangendo um grande universo de jovens 

sem uma análise mais profunda de cada subgrupo. Para o cenário brasileiro, Lemos 

(2010) e Oliveira (2012) afirmam que a maioria dos trabalhos realizados no país, 

além de não considerarem diferenças socioeconômicas, foca nas classes A e B para 

investigar valores e comportamentos de toda a Geração Y, limitando-se, ainda, ao 

cenário de grandes empresas. 

 Em resposta à problemática proposta, foram identificadas semelhanças e 

diferenças entre valores, motivações e comportamentos da Geração Y estudada em 

comparação com uma Geração Y abordada genericamente por diversos autores 

acadêmicos e de divulgação, visto que os depoimentos dos entrevistados e as 

teorias descritas pelos autores selecionados apresentam, em muitos pontos, 

divergências quanto a validez das características para ambos os grupos. 

 Existem também consensos e diferenças presentes na comparação entre 

as bibliografias recentes sobre o tema, além de conflitos vivenciados por jovens de 

menor poder aquisitivo, como relações preconceituosas com outras pessoas, 

dificuldades de inserção no mercado de trabalho e a necessidade de priorizar 

aspectos monetários em detrimento de sonhos e vontades. 

 Desse modo, questões socioeconômicas são relevantes quando levada em 

consideração a inserção do jovem no mercado de trabalho, pois falamos de 

indivíduos com poucas oportunidades e que dão maior importância a salários, 

benefícios, estabilidade, aprendizado e desenvolvimento.  

 É tendencioso estudar pessoas sem considerarmos características 

demográficas particulares, como a classe econômica, e definir valores, 

comportamentos e atitudes de uma geração inteira com base apenas no ano de 

nascimento. Pode-se afirmar também que a questão de classe econômica é uma 

entre outras variáveis que podem e devem ser estudadas.  

 Quanto aos limites deste estudo, é importante ressaltar que se trata de 

uma pesquisa qualitativa com uma pequena amostra de representantes da geração: 

todos jovens, funcionários de pequenos comércios a grandes empresas, 

pertencentes à Geração Y e residentes no estado de São Paulo. Por ser um estudo 

qualitativo, este trabalho não buscou a generalização de resultados, mas apenas 
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um aprofundamento da compreensão de uma realidade conflituosa entre o que 

realmente é a geração estudada e o que é dito a respeito dela na bibliografia 

recente existente, além da existência de conflitos vivenciados por jovens com 

dificuldades socioeconômicas inseridos ou prestes a fazê-lo no mercado de 

trabalho. Apesar de todo o cuidado que se deve ter em não generalizar as 

informações obtidas, acredita-se na veracidade das questões aqui apresentadas. 

 Como continuidade de estudo sobre a Geração Y e sua relação com o 

mercado de trabalho, acredita-se que possa ser usada uma pesquisa quantitativa ou 

um misto de quantitativa e qualitativa, além de um estudo comparativo entre 

gerações, classes econômicas e diferentes culturas no momento em que se inserem 

no mercado de trabalho, sempre focando no indivíduo, seus valores e 

comportamentos, que não são passíveis de generalizações e estereótipos. 

 Por fim, este estudo convida as organizações e líderes a refletirem sobre 

a forma de gestão de pessoas empregada atualmente, a integrarem a Geração Y 

nas organizações de modo a evitar conflitos com as outras gerações que já estão no 

mercado de trabalho e a encararem os jovens como indivíduos que desejam um 

plano de carreira, desenvolvimento, realização de tarefas que contenham um 

significado e outras características que vão muito além dos estereótipos que lhes 

são atribuídos. Com isso, entender que a heterogeneidade está mais presente entre 

indivíduos do mesmo grupo geracional do que entre gerações em si. 
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