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Pesquisa revela que a maioria quer trabalhar no que gosta. 
 
Mariana Cartier cursou direito por dois anos e meio e decidiu largar o curso no quarto período 
para fazer o que gosta: comunicação social. Ela, cujo pai e irmão são advogados, achou que 
naturalmente seguiria a carreira de advocacia. Mas não, sua vocação falou mais alto e, há dois 
anos, é estagiária da TV UniverCidade, canal de televisão feito por estudantes no Rio de Janeiro.  
 
Mariana faz parte dos números de duas pesquisas do Grupo Foco, consultoria especializada em 
recursos humanos (RH), feita com 25 mil jovens (estagiários ou trainees), em todo o Brasil. Os 
estudos mostram que essa geração está mais preocupada com a qualidade de vida do que as 
gerações passadas. Cerca de 70% dos jovens escolheram a carreira motivados pela vocação, 
enquanto 22,8% dos entrevistados levaram em consideração a possibilidade de ascensão rápida, 
sendo a maioria deles, homens. 
 
Na geração dos pais destes jovens, as pessoas escolhiam as profissões mais pela estrutura que 
ela ofereceria, como status, remuneração e tradição. Hoje, entretanto, de acordo com os 
levantamentos, a escolha está muito mais relacionada à busca do prazer e da felicidade no 
trabalho. As pesquisas revelam também que, para 68% dos jovens, a definição de vocação é 
sentir-se feliz no trabalho. Os dados indicam que 52,4% dos homens e 47,6% das mulheres 
entrevistadas esperam um ambiente de trabalho onde possam conciliar carreira e vida pessoal. 
Mariana segue o mesmo princípio. "Dinheiro é fundamental para concretizar os sonhos, mas deve-
se conciliar prazer profissional e pessoal", diz. 
 
Estudante fez opção contra a vontade do pai  
 
A estudante lembra que seu pai não queria que ela fizesse comunicação, receoso com a 
concorrência e o salário da categoria. Ela define vocação como algo que se gosta de fazer e para o 
qual se tem habilidade e facilidade. Dessa forma, seguiu sua vontade e está feliz na profissão.  
 
Os números revelam também que 63% dos jovens se sentem melhores que a geração anterior 
por ter uma visão mais estratégica e global das situações. Os números mostram que 46% dos 
entrevistados afirmam que identificam e obtêm informações com mais rapidez e 38% lidam 
melhor com a diversidade de raça, credo, sexo e idade.  
 
De acordo com a presidente do Grupo Foco, Eline Kullock, o resultado não foi uma grande 
surpresa. No entanto, surpreendeu-se ao verificar que o estilo de vida de um profissional 
workholic é inaceitável para os jovens de hoje.  
 
Em São Paulo, Tatiana Cazarim se formou em administração e é trainee de gerente de loja da 
rede de vestuário C&A. Ela já havia cursado cinco períodos de educação física, mas largou o curso 
porque os salários são baixos e a carga horária de trabalho, alta. Realista, afirma que todos 
querem qualidade de vida, mas poucos conseguem sustentar seus sonhos.  
 
Tatiana revela que a maior parte dos estudantes busca estabilidade e, dessa forma, optou pelo 
curso de administração. Está há oito meses na C&A e lembra que o treinamento é uma 
oportunidade de aplicar tudo que aprendeu na faculdade. Embora tenha trocado de curso e optado 
por uma profissão que, supostamente, seja mais bem remunerada, ela revela que sua vocação é 
mesmo na área administrativa e escolheu fazer o que realmente gosta. 
 
Trainee da mesma empresa, mas na área de gerência de compras, Rodrigo Vieira também é 
formado em administração e define vocação como algo que se tenha prazer em fazer, 
independentemente de dinheiro.  



Ele conta que escolheu uma profissão que conseguisse satisfazer seus interesses profissionais e 
pessoais. Vieira afirma que sua geração procura oportunidades em áreas mais próximas do 
objetivo pessoal.  
 
As pesquisas do Grupo Foco mostram que 92,5% dos jovens esperam que o programa de estágio 
ou trainee ofereça treinamento comportamental aos seus participantes e 90,1% consideram 
importante o acompanhamento do desenvolvimento profissional por parte da empresa. 
 
Segundo os levantamentos, 43,4% dos entrevistados pretendem trabalhar em uma mesma 
empresa por mais de seis anos. Assim como Mariana Cartier, Marcela Rocha é estagiária da TV 
UniverCidade há quase um mês e afirma que muitos jovens ainda escolhem a profissão pela 
possibilidade de ganhar dinheiro e poucos o fazem por prazer.  
 
"Meu pai queria que eu fizesse direito e não comunicação. Optei pela última porque é a minha 
vocação" diz ela. A estudante diz que se considera uma pessoa rara ao fazer o que gosta. 
 
Como pensam os jovens profissionais Em que se sentem melhores que a geração anterior:  
63% Visão mais estratégica/global das situações  
 
46% Identifica e obtém informações com mais rapidez  
38% Lida melhor com as diversidades de raça, credo, sexo, idade  
29% É mais pragmática. Toma decisões rapidamente, não emperra processos e não tem medo de 
errar,  
27% É mais auto-confiante, aposta na sua capacidade  
25% Realiza várias tarefas ao mesmo tempo, sem estresse. 
 
Como vêem as empresas daqui há 5 anos:  
 
58% A inovação empresarial virá de redes de relacionamento com outras empresas para 
compartilhar recursos e aprender conjuntamente. 
55% Terceirização no exterior continuará a evoluir e as empresas contratarão cada vez mais 
serviços de atendimento ao cliente, desenvolvimento de aplicativos, monitoramento de banco de 
dados. 
52% As empresas farão um trabalho integrado entre pequenas equipes cujos integrantes estarão 
espalhados pelo mundo, em vários fuso-horários. 
40% O jogo dos negócios será muito duro com ataques diretos e indiretos constantes aos 
concorrentes. 
18% Empresas farão suas campanhas publicitárias com foco no público alvo (mídia) e não no 
processo de criação. 
18% As empresas e as pessoas terão que continuar a lidar com hierarquias. 
7% As empresas oferecerão acompanhamento espiritual a seus funcionários. 
7% Não acredita que as empresas serão muito diferentes  
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