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RESUMO 

 

As organizações estão inseridas em um ambiente altamente competitivo, no qual se 
denomina hoje de Era Informacional. Essa acirrada competitividade tem promovido 
mudanças nas empresas e entre elas, destaca-se a maneira como o comportamento 
dos indivíduos é gerido. Atualmente, nota-se a busca de um modelo de gestão de 
pessoas capaz de não apenas valorizar e reter os melhores talentos na organização, 
mas, sobretudo, gerenciar de modo harmônico a diversidade presente no espaço 
laboral. Considera-se que as empresas possuem uma pluralidade de indivíduos com 
características distintas, tais como raça, etnia, gênero, idade, entre outras, que 
influenciam, de maneira significativa, a dinâmica de suas gestões. Trazendo esses 
aspectos para a realidade do Turismo, destaca-se o quanto é importante 
compreender como essas gerações, especialmente a geração Y, estão se inserido 
no mercado de trabalho. Assim, o objetivo geral deste trabalho compreende 
pesquisar as percepções da geração Y com relação ao mercado de trabalho. Para 
seu cumprimento, foi realizada uma pesquisa bibliográfica e empírica, sendo esta 
última de caráter qualitativo, empregando-se o método do grupo focal. Os principais 
resultados obtidos foram o singular modo de trabalhar da geração Y dentro das 
organizações, a incompreensão das demais gerações frente às particularidades e 
atuações da geração Y no contexto organizacional e o distanciamento existente 
entre Curso de Turismo da Universidade Federal Fluminense com a realidade do 
mercado de trabalho. 
 
Palavras-chave: Era Informacional. Mercado de Trabalho. Geração Y. Universidade 
Federal Fluminense. Curso de Turismo. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The organizations are inserted in a highly competitive environment in which today is 
called Informational Era. This fierce competition has promoted changes in and 
between companies, highlights the way people's behavior is managed. Currently, 
there is a search for a model of people management can not only enhance and retain 
the best talent in the organization, but especially harmoniously manage this diversity 
in the work space. It is considered that companies have a plurality of individuals with 
different characteristics, such as race, ethnicity, gender, age, among others, which 
influence significantly the dynamics of its efforts. Bringing these aspects to the reality 
of Tourism, stands out how important it is to understand how these generations, 
especially Generation Y, are inserted in the labor market. Thus, the objective of this 
work includes researching the perceptions of Generation Y with respect to the labor 
market. For its fulfillment, a literature and qualitative empirical research was 
conducted using the method of focus group. The main results were the natural way of 
working Millennials within organizations, the incomprehension of other generations 
ahead of the special features and performances of Generation Y in the organizational 
context and the existing gap between Course Tourism of Universidade Federal 
Fluminense and reality of the labor market. 
 

Keywords: Informational Era. Labor Market. Generation Y. Universidade Federal 
Fluminense. Tourism Course. 
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INTRODUÇÃO 

 

É de consenso que a sociedade vem sofrendo mudanças e transformações 

em todas as áreas do conhecimento. Uma dessas áreas, que era conhecida 

antigamente como administração de recursos humanos, acabou se tornando 

obsoleta para muitas organizações. Isto porque agora se vive a Era da Informação, a 

qual o fator humano é o principal elemento responsável pela vantagem competitiva 

das empresas (TEIXEIRA; ZACCARELLI, 2008). 

 Desse modo, atualmente já existem organizações que adeririam a um novo 

modelo chamado de gestão de pessoas, o qual enxerga o funcionário como um 

elemento que agrega valor e contribui para o crescimento da empresa. Com isso, a 

partir dessa nova visão das organizações frente a seus colaboradores, 

primeiramente é preciso ressaltar que nas empresas há diversos tipos de 

funcionários nascidos em épocas diferentes e que possuem valores, princípios, 

anseios e formas de atuar diversificados dentro de um mesmo espaço, os quais 

colaboram para o alcance dos objetivos organizacionais em que estão inseridos. 

Cabe à empresa, então, saber gerir essa diversidade (ROBBINS, 2005).  

Logo, se faz necessário observar e compreender as gerações que estão 

presentes em um ambiente de trabalho, para que assim os gestores possam 

identificar o perfil de cada geração e saber como estas contribuirão para a empresa 

frente às estratégias, objetivos e metas corporativas proporcionando um progresso 

organizacional.  

 Vale destacar que o foco desse trabalho é na geração Y, especialmente 

aqueles que estão atuando na atividade turística. Portanto, esse estudo pretende 

responder a seguinte questão: Como a geração Y, especificamente os estudantes 

de turismo, compreende e atua no mercado de trabalho? 

 No que se refere ao objetivo geral, o presente trabalho pretende pesquisar as 

percepções da geração Y com relação ao mercado de trabalho. Desse modo, com o 

propósito de alcançar esse objetivo, foram apontados os seguintes objetivos 

específicos: 

 Elucidar como a Era Informacional tem refletido na atual dinâmica das 

organizações; 

 Identificar quais são as características de geração Y; 
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 Expor sobre a formação e atuação do bacharel em turismo frente à 

realidade do mercado de trabalho; 

 Apresentar as reflexões dos estudantes de turismo da Universidade 

Federal Fluminense acerca das experiências obtidas nos estágios 

realizados. 

 O que justifica a realização desse trabalho é o fato de no Brasil haver pouco 

entendimento das organizações com relação ao comportamento das gerações no 

mercado de trabalho, principalmente da geração Y, foco desse estudo. Essa 

geração está ingressando e/ou se estabilizando no ambiente profissional. Além do 

mais, também há escassez de estudos sobre esta geração, por isso as empresas 

também acabam não sabendo aproveitar melhor seus funcionários na hora da 

obtenção de resultados, pois desconhecem o perfil do colaborador.  

 Portanto, é preciso conhecer as formas de viver e trabalhar da geração Y em 

sociedade, principalmente no que tange a sua relação com o mercado, pois esta 

nasceu na era da tecnologia, com isso, executam tarefas e possuem visões 

particulares, específicas de quem pertence a essa geração. 

 Também é válido destacar que a convivência da autora com três gerações 

distintas dentro do recinto familiar motivou realizar esse estudo, a fim de esclarecer 

como a geração Y é percebida pelas gerações antecessoras. 

 Para realização do presente estudo, foi necessária uma pesquisa de natureza 

teórica e empírica. No trabalho de campo, optou-se pela realização de um grupo 

focal com os alunos do Curso de Turismo da Universidade Federal Fluminense, 

escolhendo aqueles que pertencem à geração Y e que estagiaram ou estão 

estagiando neste campo de atuação. 

 Finalmente, acrescenta-se que este trabalho está estruturado da seguinte 

forma, além desta introdução: 

 O primeiro capítulo contextualiza a Era que a sociedade está vivenciando, 

além disso, é explicado que os modelos de gestão de pessoas utilizados por uma 

organização devem ir de encontro com a sua cultura organizacional, pois cada 

empresa possui uma visão e uma forma de atuação particular. Expõe-se também 

como as organizações, hoje em dia, estão tratando a diversidade existente dentro do 

ambiente de trabalho, já que, existem pessoas com características múltiplas que 

precisam atuar de modo sinérgico com a finalidade de atingir os objetivos 

empresariais.   
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 O segundo capítulo explica o que são as gerações e como estão inseridas em 

um ambiente corporativo. Pelo fato da geração Y ser o cerne do trabalho, são 

apresentadas suas características, formas de trabalhar, o que almejam das 

organizações e, além disso, como é percebida pelo mercado. Ainda são expostos 

alguns apontamentos sobre a formação e atuação profissional dos futuros e/ou 

atuais profissionais ligados ao fenômeno turístico, para que haja percepção das 

exigências do contemporâneo mercado de trabalho e do processo de formação dos 

bacharéis em turismo. 

 No terceiro capítulo são expostos os procedimentos metodológicos, além de 

apresentar a análise e discussão de resultados, que deram origem à criação de 

categorias capazes de atender ao objetivo geral inicialmente proposto. 

 Por fim, são exibidas as considerações finais do trabalho mediante aos 

principais resultados obtidos, além das contribuições da pesquisa, as dificuldades 

encontradas durante a realização desse estudo e propostas para realização futuras 

pesquisas.   
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1 A NOVA AMBIÊNCIA COMPETITIVA 

 

 Este primeiro capítulo apresenta a atual conjuntura das organizações que, por 

sua vez, estão inseridas em um ambiente competitivo. Dessa forma, serão expostas 

as eras organizacionais desde a Era Industrial até chegar à Era Informacional - Era 

atual. Logo, será possível compreender as mudanças no modo de trabalho, a 

propagação de informações ocorrendo de forma instantânea com o advento das 

tecnologias de informação e redução das barreiras geográficas devido à 

globalização. Nesse sentido, é preciso explicar como as empresas estão lidando 

com todas essas transformações. Por isso, são aplicados os modelos de gestão de 

pessoas nas empresas, que situam as evoluções ocorridas e auxiliam na maneira de 

gerenciar o comportamento humano dentro das organizações. Os atuais modelos 

empregados valorizam o fator humano como principal elemento dentro de um 

ambiente corporativo, uma vez que, torna a empresa diferenciada e competitiva no 

mercado. Além disso, é explicado que os modelos de gestão de pessoas utilizados 

por uma organização devem ir de encontro com a sua cultura organizacional, pois 

cada empresa possui uma visão e uma forma de atuação particular. Expõe-se 

também como as organizações hoje em dia estão tratando a diversidade existente 

dentro do ambiente de trabalho, já que, existem pessoas com características 

múltiplas que precisam atuar de modo sinérgico com a finalidade de atingir os 

objetivos empresariais. 

 

1.1 ERAS ORGANIZACIONAIS 

  

 No século XX diversas transformações acarretaram em mudanças nos 

segmentos da sociedade, organizações, áreas do conhecimento e, assim sendo, na 

área de gestão de pessoas (TEIXEIRA; ZACCARELLI, 2008). É a partir do século 

XVIII que ocorre a troca do modelo artesanal pelo modelo industrial de produção. 

Com isso, reformas sociais e econômicas se propagaram e foram reforçadas no 

século XX.  

 Chiavenato (2008) afirma que o século XX pode ser visto como um século das 

burocracias ou o século das fábricas, apesar dos avanços observados nas últimas 

décadas. Para o autor, as mudanças e transformações que aconteceram nesse 

século marcaram a maneira de administrar as pessoas e, com isso, podem-se 
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visualizar três diferentes eras organizacionais: a Era Industrial, Pós-Industrial e a Era 

Informacional. 

 Foi na Era Industrial que ocorreu o predomínio do setor secundário, visto que, 

este setor é o caracterizado pelas máquinas e produção industrial, além da divisão 

do trabalho ser realizada pela fragmentação e por sua programação (TEIXEIRA; 

ZACCARELLI, 2008). Então, o homem passou a não se guiar mais pelo tempo da 

natureza, pois as máquinas foram responsáveis pela produtividade e eficiência do 

trabalho fazendo com que os recursos e os fatores de produção fossem otimizados. 

 Ademais, segundo Teixeira e Zaccarelli (2008), a atenção voltada para as 

máquinas e ao universo fabril fez surgir dois segmentos sociais que se diferiam com 

relação à organização do trabalho nas fábricas. Basicamente eram compostos por 

empregadores, os patrões que detinham o capital, e por empregados, os que 

exerciam o trabalho exigido pelos patrões e ainda eram observados pelo capataz 

que ficava em todo o momento de trabalho acompanhando os empregados. 

 Em meados do século XX já eram notórias as transformações que a 

sociedade industrial sofria. A industrialização em larga escala e o maior número de 

empregos no setor de serviços caracteriza a Era Pós-Industrial (TEIXEIRA; 

ZACCARELLI, 2008). A segunda característica é uma das mais importantes para a 

chegada da Era Pós-Industrial, porque nessa Era houve um aumento no número de 

trabalhadores presentes no setor terciário, superando o setor secundário.  

  Além disso, conforme afirmam as autoras Teixeira e Zaccarelli (2008), por se 

tratar de um setor de serviços, outra mudança ocorrida foi que os bens tangíveis 

(matérias primas e meios de produção) passaram a não ser mais os principais, tendo 

ênfase nessa Era os bens intangíveis (conhecimento, criatividade e informações)    

 O modelo de produção sofreu mudanças devido ao mercado ter-se tornado 

heterogêneo. Logo, surgiram novos competidores no ambiente mercadológico e 

novos métodos de produção foram implantados tornando-os mais flexíveis, 

inovadores, com mais qualidade e a um baixo custo, diferentemente da Era 

Industrial que não alcançava nichos de mercado de consumidores que exigiam 

novos produtos e também não detinha da tecnologia industrial para haver maior 

flexibilidade na hora da produção (TEIXEIRA; ZACCARELLI, 2008). 

 De acordo com as autoras citadas no parágrafo anterior, times de trabalho e 

utilização de um trabalho intelectual, ao contrário da Era Industrial em que o foco era 

no trabalho individual, também foram características da Era Pós-Industrial, a qual 
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passou a reconhecer o homem como um ser social e sendo capaz de realizar seu 

trabalho em grupo. Segundo Nahm e Vonderembse (2002) apud Teixeira e 

Zaccarelli (2008), as empresas passaram a estabelecer planejamentos estratégicos 

usando a razão para lidarem com as incertezas, diferentemente do praticado na Era 

Industrial, visto que naquele período as organizações contavam com um ambiente 

pouco turbulento e competitivo. 

 Ao final do século XX, a partir da década de 90, alterações foram feitas nas 

economias industriais, conforme asseveram Teixeira e Zaccarelli (2008). A forma 

como as informações iam se propagando nessa época era rápida e caracterizou o 

surgimento da Era Informacional (CHIAVENATO, 2008).  

 Surgiram organizações em rede, o mercado financeiro tornou-se passível de 

monitoramento 24 horas por dia e a gestão de recursos humanos passou a ser 

tratada de forma global, visto que, a facilidade de uma empresa ao se estabelecer 

em diversos locais e o fato dos seus trabalhadores terem maior acesso à 

comunicação tornou mais simples o gerenciamento de pessoas (TEIXEIRA; 

ZACCARELLI, 2008). Dessa forma, a produção se estabelece em diversos lugares 

do mundo. Marras (2009) observa que a causa principal das mudanças que 

ocorreram com as organizações é devido a globalização da economia e abertura dos 

mercados, acarretando na concorrência acirrada dos produtos/serviços e preços na 

década de 90.    

 Para Maximiano (2010, p.469) “a internet possibilitou o comércio eletrônico e 

a formação de redes digitais complexas, que conectam e administram de forma 

integrada os processos de diferentes organizações.”  Por isso, torna-se 

imprescindível ressaltar o papel da tecnologia da informação no processo de 

trabalho, pois para integrar uma organização global que está difundida em diversas 

partes do mundo é necessário haver conexão dessa com as demais empresas, 

criando um modelo de produção integrado entre elas.  

 A tecnologia da informação, vista sob o entendimento do autor Maximiano 

(2010), vem possibilitando diversas vantagens para as empresas, como a rapidez no 

processamento da informação, automatização da tomada de decisões e 

desaparecimento da distância devido às transações ocorrerem no espaço virtual. 

Contudo, também é preciso referenciar a relevância do fenômeno da globalização 

com relação à atuação das empresas. Para Sobral e Peci (2008), a globalização é 

uma das mudanças que mais tem afetado a forma como as empresas realizam 
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transações comerciais. Desse modo, são observados fluxos de ideias, informações, 

pessoas, capital e produtos que ultrapassam as fronteiras nacionais.   

 Os blocos econômicos ficam cada vez mais notórios e agrupados, sendo eles 

a Ásia, Américas Latina e do Norte, Europa e África (SOBRAL; PECI, 2008). Porém, 

as organizações, adotando um modelo global de produção, devem saber lidar com 

os problemas que eventualmente surgem no decorrer das modificações do 

ambiente. Portanto, na Era Informacional o trabalho humano é visto como saber 

resolver problemas em função de um ambiente complexo e instável. 

 Abordando ainda sobre tecnologia, é fundamental destacar que a revolução 

econômica e tecnológica acarretou em um ambiente competitivo com relação às 

organizações que estão presentes na Era Informacional – Era atual (TEIXEIRA; 

ZACCARELLI, 2008). Isso porque, por meio da comunicação de massa, a televisão 

proporcionou a propaganda das marcas de maneira global fazendo com que o 

indivíduo tenha a oportunidade de assistir de qualquer local do mundo. Além disso, a 

internet vem possibilitando um conhecimento mais profundo sobre o produto e/ou 

serviço, aumentando a competitividade entre as empresas.  

 Dessa forma, alguns elementos devem ser levados em consideração, como 

tempo, espaço e comunicação, pois os avanços tecnológicos contribuíram para 

algumas reflexões desses fatores (TEIXEIRA; ZACCARELLI, 2008). A valorização 

do tempo, a descoberta da comercialização por via eletrônica, e o espaço deixando 

de ser importante para realização de atividades em grupo, colaboraram para 

mudanças na forma como as empresas competem no ambiente mercadológico. 

Assim, as organizações passam a ter maior flexibilidade e agilidade na hora da 

comercialização. 

 Conforme Sobral e Peci (2008, p.26) “a massificação da produção deu lugar à 

fabricação de produtos sob medida para ir ao encontro de uma clientela mais 

informada e conhecedora do produto que deseja comprar”. Além disso, as 

informações tornaram-se instantâneas e, consequentemente, é gerada maior 

interatividade entre a empresa e o consumidor. Nesse contexto, o cliente passa a ter 

um maior poder de barganha, uma vez que é possível obter informações prévias, de 

um determinado produto ou serviço, antes mesmo de consumi-lo. 

 Sendo assim, as empresas passaram a fornecer o apoio ao cliente de 

maneira online, dando suporte na hora da compra e sanando eventuais dúvidas dos 

consumidores, além de poderem oferecer um produto/serviço customizado, o qual 
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será feito de acordo com os desejos do cliente, Portanto, ao invés das empresas 

enfatizarem os lucros, cabe aos administradores estabelecerem conexões com seus 

consumidores, respondendo com rapidez e flexibilidade às suas demandas 

(SOBRAL; PECI, 2008). 

 Visto que as organizações estão inseridas em um mercado competitivo, o 

objetivo dessas é a obtenção ou manutenção de vantagem competitiva. Lacombe 

(2005, p.359) afirma que “as empresas que progridem são as que conseguem obter 

vantagem competitiva em relação a suas competidoras”. Então, ter a capacidade de 

destaque no mercado e sair na frente das concorrentes é o objetivo das 

organizações. Para isso, também precisam oferecer treinamento aos seus recursos 

humanos, além de tornar seus processos de produção flexibilizados (SOBRAL; 

PECI, 2008). 

 Ainda sobre a busca da vantagem competitiva, intuito das organizações, 

Porter (1980) apud Teixeira e Zaccarelli (2008) propôs o modelo das cinco forças, 

tais elas: o poder de barganha dos clientes, o poder de barganha dos funcionários, a 

ameaça da entrada de novos concorrentes, a ameaça dos produtos substitutos e a 

força dos concorrentes existentes. Entretanto, para os estudos de hoje, a aplicação 

desse modelo não contribui totalmente para o alcance da vantagem competitiva, 

dado que as empresas precisam adquiri-la de forma sustentável. 

 Desse modo, Teixeira e Zaccarelli (2008) afirmam que vantagem competitiva 

sustentável é entendida como a relação entre o capital humano, o social 

organizacional e o organizacional. O primeiro envolve conhecimento, criatividade, 

habilidade e experiências individuais dos funcionários da empresa. O segundo 

compreende as relações sociais estabelecidas dentro da empresa e o terceiro 

envolve a cultura e sistemas organizacionais.  

 Araújo e Garcia (2009, p.4) entendem como capital humano: 

 
 

As pessoas da organização que formam o corpo funcional contribuem para 
a instalação de um clima organizacional favorável que conduz a resultados, 
incluindo resultados nos negócios ou qualquer que seja a atividade-fim da 
organização. Esse é o chamado capital humano que serve de combustível e 
faz a máquina (organização) chegar ao destino. 
 

 

 Teixeira e Zaccarelli (2008) reconhecem que a vantagem competitiva 

sustentável é algo difícil de ser copiado, pois depende também de fatores cuja 

mensuração é complexa dentro de uma organização, como o serviço prestado aos 
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clientes, cultura organizacional, motivação dos funcionários ao desenvolverem suas 

tarefas, inovação no momento de trabalho. Assim, por englobar o fator humano, 

cada empresa possui um modo de gerir diferente e se comportará no mercado de 

maneira heterogênea. 

 Para Lacombe (2005) com uma equipe competente e sendo notória a 

qualidade do pessoal empregado, não fica fácil para os competidores conseguirem 

uma mesma qualidade de certa empresa que já a possui, por exemplo. Isso porque 

chegada a hora de prestar um serviço, um profissional qualificado irá desempenhar 

sua tarefa satisfatoriamente em detrimento de um funcionário que não possui 

qualificação.  Pelo fato das organizações serem edificadas e geridas por pessoas é 

válido ressaltar a importância do capital humano para as organizações. Para 

Schermerhorn (2007, p.3): 

 
 

São as pessoas – o que elas conhecem, o que aprendem e o que fazem 
com isso – o verdadeiro alicerce de desempenho organizacional. Elas 
representam um capital intelectual, definido como o poder intelectual 
coletivo ou o conhecimento compartilhado de uma força de trabalho que 
pode ser usado para criar valor.    

 
 

 Contudo, deve-se deixar claro que a visão do homem nas organizações 

passou por uma série de transformações ao passar do tempo. A partir da década de 

60, movimentos sociais na França contribuíram para uma nova percepção dos 

trabalhadores, desse modo surge um novo trabalhador mais consciente e atento aos 

seus direitos (HARMAN; HORMAN, 1997 apud TEIXEIRA; ZACCARELLI, 2008).  

  É preciso salientar a inserção das mulheres no mercado de trabalho e a 

importância do trabalho delas para muitas empresas. Hoje, as estratégias das 

organizações para o alcance da vantagem competitiva sustentável não estão mais 

relacionadas ao modo de produção fabril e aos insumos produtivos, mas ao 

potencial do capital humano especializado e capacitado (BARRETO, 2005).  

 Barreto (2005) entende o homem como recurso para as organizações. O 

indivíduo, devido ao mundo globalizado e multifacetado, passa a ser capaz de 

desempenhar tarefas diferenciadas e atuar em diversos setores sociais. Porém, 

conforme Teixeira e Zaccarelli (2008), as empresas não devem enxergar seus 

colaboradores como recursos, mas como seres em constante evolução que são 

também capazes de contribuir para o bem estar e riqueza do local que trabalham. 

Com isso, desde que as organizações atendam aos interesses de 
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autodesenvolvimento de seus funcionários, o fator humano tornar-se uma fonte da 

vantagem competitiva sustentável. 

 Conforme afirma Barreto (2005), pelo fato da atual sociedade estar inserida 

na Era da Informação, e, além disso, estar em contato com as tecnologias voltadas 

para a propagação de informações, é preciso investir no capital humano. Por meio 

da reflexão de ideias, dados e fatos o ser humano é capaz de gerar conhecimento e 

contribuir para o crescimento e desenvolvimento da empresa. Por isso, as 

organizações devem investir nos seus colaboradores. Para Schermerhorn (2007, 

p.4) “esta é a nova era do trabalhador do conhecimento – alguém cujo cérebro é um 

ativo importante para os empregadores e é capaz de agregar algo ao capital 

intelectual da organização”. Conforme Chiavenato (2010), o combustível que move a 

Era da Informação, no atual século XXI, é o conhecimento que está contido no fator 

humano. 

 Portanto, para o alcance do desenvolvimento e competitividade na esfera 

mercadológica, por meio da figura do capital humano, as empresas precisam da 

adoção de um modelo de gestão condizente com as os objetivos e estratégias da 

empresa. Para Fischer (2002, p.12):  

  
 

Toda e qualquer organização depende, em maior ou menor grau do 
desempenho humano para seu sucesso. Por esse motivo, desenvolve e 
organiza uma forma de atuação sobre o comportamento que se 
convencionou a chamar de modelo de gestão de pessoas. 

 

  
 Desse modo, o que torna as empresas cada vez mais competitivas e 

diferenciadas no mercado são seus processos de gestão e as pessoas que as 

compõem (SOBRAL; PECI, 2008). Logo, de acordo com o modelo de gestão que a 

empresa aplica, cabe ao gestor de uma organização ter a capacidade de combinar o 

perfil dos funcionários alinhando-os aos objetivos, metas e estratégias da empresa. 

 

1.2 MODELOS DE GESTÃO DE PESSOAS 

  

 Saber lidar com pessoas é o essencial para um gestor realizar seu trabalho. 

Gerir pessoas é a função dos administradores responsáveis pelos recursos 

humanos da empresa. Para Lacombe (2005), selecionar, formar, integrar e 

aperfeiçoar um grupo de pessoas para trabalhar em uma organização, que identifica 



19 
 

seus funcionários como uma equipe, além de ter objetivos determinados, fazendo 

com que todos os funcionários saibam qual é seu papel na empresa e coopere com 

os demais para juntos atingir resultados, é papel do gestor de pessoas. Conforme 

Tanke (2004), na realidade atual, os gerentes de recursos humanos algumas vezes 

são denominados gerente de pessoas, e os funcionários são chamados de 

colaboradores. 

 A forma de organizar a atuação dos membros de uma empresa pode ser 

denominada modelo de gestão de pessoas (FISCHER, 2002). Além disso, para o 

referido autor, a organização é estruturada por meio de princípios, estratégias, 

políticas e práticas de gestão. Contudo, o modelo de gestão adotado por uma 

empresa e o desempenho que se espera dos funcionários no ambiente de trabalho é 

determinado por fatores internos e externos a organização1. De acordo com autor 

citado no parágrafo anterior, os fatores internos seriam os produtos/serviços 

oferecidos, a tecnologia adotada, a estratégia de como será organizado o trabalho, a 

estrutura e a cultura organizacional. Já aos fatores externos destacam-se o modo de 

trabalhar da sociedade que a empresa está instaurada, a legislação trabalhista e o 

papel do Estado e dos demais agentes que são responsáveis por decretar limites 

com relação à forma de atuação do modelo de gestão. . 

 Por isso, é preciso ressaltar que “a organização faz parte de um gigantesco 

ambiente não controlável por nós e, portanto, estamos todos nós dependentes do 

que acontece no ambiente fora da organização” (ARAÚJO; GARCIA, 2009, p.1). 

Desse modo, de acordo com a evolução da história, encontram-se variados modelos 

de gestão que foram incorporados em épocas distintas. Além disso, é preciso 

destacar que cada organização terá uma particularidade quanto ao seu modelo, pois 

nos modelos estão presentes elementos que compõem a empresa, dando a ela 

identidade. Fischer (2002) afirma que o modelo de uma empresa deve ser 

diferenciado no mercado, para que a imagem e a competitividade da empresa 

fiquem definidas. 

 Para melhor contextualização dos modelos de gestão voltados para gerir os 

funcionários de uma empresa, Fischer (2002) os separa em quatro categorias 

principais que se adequam em contextos históricos distintos, são eles: modelo de 

                                                           
1
Ibidem 
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gestão de pessoas articulado como departamento pessoal, como gestão do 

comportamento, como gestão estratégica e, por fim, como vantagem competitiva. 

 Todavia, vale destacar que cada empresa irá adotar um modelo de gestão de 

pessoas que julgar importante, de acordo com a sua cultura e estrutura 

organizacional. Logo, não existe modelo certo ou errado ao ser empregado, mas sim 

que esteja indo de encontro com o perfil da organização e o modo como enxerga 

seus funcionários. Assim, podem existir empresas que adotam modelos mais 

antigos, por exemplo, o de departamento pessoal, como podem ter empresas que 

adotam modelos mais atuais, por exemplo, o articulado por competências. 

 Segundo Fischer (2002), o modelo de gestão de pessoas como departamento 

pessoal originou-se em 1890, com a criação do personnel office (figura do capataz). 

Esse modelo gerenciava os funcionários como custos que deveriam ser igualmente 

comparados como outros custos pertencentes aos fatores de produção (SPRINGER; 

SPRINGER, 1990 apud FISCHER, 2002). Isso significa, por exemplo, que o 

empregado da empresa, para tal modelo, é comparado ao mesmo nível que custos 

relativos a matérias-primas, não sendo visto como elemento de destaque para a 

composição da empresa.  

 Além disso, esses custos de pessoal eram vistos como um elemento que 

promovia a competitividade da empresa no mercado. Então, a preocupação com as 

transações processuais e burocráticas para que o empregado trabalhasse de forma 

mais efetiva ao melhor custo possível, era função do gerente de pessoal.  

Já com relação ao modelo de gestão do comportamento humano, o foco nos 

custos de pessoal, nas tarefas que eram atribuídas aos empregados e nos 

resultados produtivos, é substituído por uma visão psicológica, na qual o 

comportamento das pessoas passa a ser o centro de atenção das organizações 

(FISCHER, 2002).  

 Assim, surgiu a expressão “administração de recursos humanos” em 1950, 

uma vez que o elemento humano passa a ser visto como principal ativo de uma 

organização, diferentemente do modelo de departamento pessoal que enxergava o 

homem apenas como um custo para a empresa, de acordo com Fischer (2002). É 

necessário levar em consideração que, para a época, o modelo de administração de 

RH, diferente do modelo de departamento pessoal, demonstrou certo avanço, pois 

começou a haver preocupação com o elemento humano. Sendo assim, a forma de 

administrar as pessoas que trabalhavam em uma empresa mudou. Foram 



21 
 

implantadas novas políticas de RH que contribuíram para o desempenho das 

empresas, como: modernos mecanismos de recrutamento, seleção, treinamento, 

sistemas de recompensas e alocação dos funcionários na organização. Além disso, 

os colaboradores passaram a ter mais liberdade no que se refere a emitir sugestões 

sobre a rotina de trabalho no meio em que atuam (LACOMBE; TONELLI, 2001).  

 No entanto, segundo Fischer (2002), a partir da década de 60, surge o 

modelo de gestão de pessoas que tem por objetivo se alinhar com as estratégias da 

empresa, rompendo com a escola comportamental, pilar para o modelo de gestão de 

pessoas voltado para o comportamento humano. A administração de recursos 

humanos deveria buscar estratégias condizentes com as políticas e práticas do RH, 

além de fatores ambientais (FISCHER, 2002).   

 Desse modo, para Fischer (2002), o modelo estratégico precisa ir de encontro 

com os fatores internos e externos à organização. As estratégias devem estar de 

acordo com os interesses dos stakeholders (acionistas, concorrentes, grupo de 

funcionários, sindicatos, comunidade e governo). Por isso, torna-se difícil existir a 

prescrição de um modelo de gestão de pessoas que se encaixe com as 

necessidades da empresa, pois cada organização terá sua particularidade, visto 

que, possuem um corpo de trabalhadores diversificados, além de cada empresa ter 

mercados-alvo e objetivos distintos. 

 Lacombe (2005), portanto, afirma que as organizações precisam ter a noção 

da dimensão do mercado competitivo que estão inseridas, além do valor que as 

pessoas possuem dentro do ambiente de trabalho, para que possam adotar o atual 

modelo de gestão de gestão de pessoas, que é o articulado por competências. Vale 

ressaltar que esse modelo busca pela vantagem competitiva. Fischer (2002) 

assegura que é a partir de um modelo estruturado de recursos humanos que haverá 

agregação de valor para os negócios da empresa e para os clientes, pois o ser 

humano é um dos principais meios de uma organização obter vantagem competitiva 

no mercado. 

 Para Munck, Munck e Souza (2011, p.9):  

 
 
Quando se fala em modelo de competências, entende-se um modelo 
estratégico que defina as competências da empresa e das pessoas nela 
inseridas, para que juntas consigam seguir na mesma direção para atingir 
resultados. 
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 Segundo Fischer (2002, p.31), ”desenvolver e estimular as competências 

humanas necessárias para que as competências organizacionais da empresa se 

viabilizem” é um dos principais objetivos do modelo de gestão de pessoas articulado 

por competências. Para o referido autor, as empresas devem ter condições de criar 

um novo espaço competitivo ao invés de permanecer no espaço atual. Desse modo, 

deve-se levar em conta que uma organização precisa identificar competências 

essenciais em seu corpo funcional para alcançar diferenciação no mercado e, 

consequentemente, competitividade (CARVALHO; NASCIMENTO; SERAFIM, 2012). 

 Competências indispensáveis ou essenciais, de acordo com os autores 

Carvalho, Nascimento e Serafim (2012), podem ser vistas como as capacidades, 

habilidades e conhecimentos dos colaboradores de uma empresa. Para os autores, 

essas competências irão compor os requisitos de vantagem competitiva da própria 

organização. Porém, cabe aos gestores identificar quais competências cada 

funcionário possui e quais são aquelas que precisam ser desenvolvidas, para que 

assim as pretensões da empresa possam ser alcançadas.  

 Kochanski (1997) apud Munck, Munck e Souza (2011) afirma que gerenciar 

uma empresa por meio do modelo de gestão por competências representa uma 

mudança de cultura. Isso porque não há uma prescrição para adoção desse modelo 

e também não se pode adotá-lo de forma superficial, se não haverá apenas uma 

tradicional gerência de recursos humanos. Portanto, além das exigências 

tradicionais de recursos humanos que uma empresa deve atender, essa precisa 

também identificar as competências individuais dos seus colaboradores com intuito 

de promover a capacitação total da organização. 

 Por fim, Fischer (2002) revela que a evolução da administração de recursos 

humanos mostra o que caracteriza uma nova fase é a internalização e 

operacionalização de um novo conceito. Isso significa que um novo modelo de 

gestão será adotado graças à atualização dos gestores e gana de aplicarem novos 

conceitos dentro de um ambiente organizacional. Todavia, para adoção de um 

modelo, deve-se levar em consideração o ambiente que a empresa está inserida, 

além da identificação da cultura organizacional, que define a identidade da empresa. 
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1.3 CULTURA ORGANIZACIONAL 

  

 Cada organização possui uma visão e uma forma de atuação particular.  “A 

visão e a forma de agir convencionada entre os indivíduos de uma determinada 

organização denomina-se cultura organizacional” (VALENTIM et al., 2003, p.3). A 

cultura de uma empresa interfere nas atitudes e no comportamento dos funcionários 

que estão inseridos no ambiente organizacional (ROBBINS, 2005). Além disso, 

possui personalidade própria da mesma forma que as pessoas.  

 Dessa maneira, a organização passa a ser institucionalizada, uma vez que, 

“assume vida própria, independente de seus fundadores ou de qualquer um de seus 

membros” (ROBBINS, 2005, p.374). A institucionalização gera valor para empresa, 

sem levar em consideração os produtos/serviços que oferecem aos consumidores. 

Ademais, uma empresa institucionalizada é capaz de se redefinir quando os 

objetivos organizacionais não estão mais em foco e os funcionários tomam ciência 

do comportamento que devem ter para trabalhar no ambiente empresarial 

(ROBBINS, 2005). Tapscott e Caston (1993) apud Chiavenato (2010) apontam que 

algumas organizações podem ser identificadas por oferecerem produtos/serviços 

que portam marcas indeléveis. Outras são reconhecidas por possuírem edificações 

e instalações de demasiado porte. No entanto, conforme os autores citados, o que 

torna uma organização diferenciada é a sua personalidade, o modo de viver e se 

comportar no ambiente.   

 Robbins (2005) aponta que cultura organizacional é um sistema de valores 

compartilhado pelos membros que diferencia uma empresa das demais. Santos 

(1990) apud Saraiva (2002) assegura que a cultura tem papel de destaque no 

comportamento das organizações, já que influencia no modo de vida dos 

funcionários, nos seus valores e padrões, fazendo com que os conhecimentos 

técnicos das pessoas sejam transportados para as organizações, além das 

características de personalidade desses trabalhadores.   

 Chiavenato (2010, p. 127) argumenta que: 
 
 

A cultura organizacional não é algo palpável que se possa tocar. Ela não é 
percebida ou observada em si mesma, mas por meio dos seus efeitos e 
consequências. Nesse sentido, ela lembra um iceberg. Na parte superior 
que está acima do nível da água estão os aspectos visíveis e superficiais 
que são observados nas organizações e que são decorrências da sua 
cultura. Quase sempre são as decorrências físicas e concretas da cultura, 
como o tipo de edifício, cores utilizadas, espaços, tipo de salas e mesas, os 
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métodos e procedimentos de trabalho, as tecnologias utilizadas, os títulos e 
descrições de cargos, as políticas de gestão de pessoas. Na parte 
submersa estão os aspectos invisíveis e profundos, cuja observação ou 
percepção é mais difícil. Nessa parte estão as decorrências e aspectos 
psicológicos e sociológicos da cultura.  
 
 

 A cultura de uma empresa pode ser percebida por meio de três níveis: 

artefatos visíveis, valores declarados e certezas tácitas compartilhadas (ROBBINS, 

2005). Para o autor, uniformes dos colaboradores, decoração do ambiente de 

trabalho, arquitetura do prédio que a empresa está instalada e a localização dos 

lugares de trabalho dos gestores e dos funcionários são os artefatos visíveis de uma 

cultura organizacional. Entretanto, “cada organização apresenta características que 

nem sempre são físicas, tangíveis ou concretas, visíveis ou mensuráveis” 

(CHIAVENATO, 2010, p.121). Já os valores declarados são aqueles que dirigem o 

comportamento das pessoas no ambiente de trabalho, uma vez que são fáceis de 

serem notados. Por fim, as certezas tácitas compartilhadas são os valores que se 

tornam certezas para os funcionários, além de quase não serem questionados 

porque passam a ser uma verdade absoluta. 

 Além da cultura, podem existir subculturas dentro de uma organização. Para 

Robbins (2005), a cultura dominante, a própria cultura que é a principal dentro de 

uma empresa, expressa os valores primordiais compartilhados pela maioria do corpo 

de trabalho da organização. As subculturas são culturas definidas pelos 

departamentos de uma empresa, por exemplo, o setor de marketing pode apresentar 

uma subcultura específica, com seus valores definidos. Porém, a subcultura irá 

englobar também valores da cultura dominante. Para Valentim et al. (2003) os 

indivíduos formam grupos, de forma consciente ou inconsciente, pelo fato de haver 

uma identificação entre eles no que tange a maneira de pensar e se comportar. Com 

isso, surgem grupos distintos com propósitos variados que são inseridos em uma 

cultura dominante. 

 Desse modo, é notório que a cultura organizacional perpassa toda a empresa, 

desde que, haja essência na relação entre as pessoas que estão dentro do ambiente 

de trabalho, além das que estão no ambiente externo à organização (VALENTIM et 

al., 2003). Além disto, é importante destacar também que a cultura da nação que a 

organização está localizada influenciará na cultura organizacional da empresa 

(ROBBINS, 2005). Isso irá ser levado em consideração no que tange a contratação 

de funcionários, já que, algumas empresas, irão optar por pessoas do mesmo local 
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que a empresa está situada, pois acreditam que ajustar uma pessoa cuja sua cultura 

não coincide com um determinado país é mais difícil do que um indivíduo que já seja 

da mesma nação.  

 Motta [s.d.] observa que, para melhor entendimento das organizações em 

países distintos, é preciso entender a cultura da nação que a empresa está inserida. 

Isso engloba as formas de governo que prevalecem em uma nação, assim como o 

modo de vida da população. Freitas (1991) afirma que atualmente a sociedade vive 

no mundo das vastas organizações sem barreiras geográficas, porém, as empresas 

trazem consigo uma matriz sociocultural que foi criada nos seus países de origem.  

 Robbins (2005) assevera que a cultura possui quatro funções, sendo elas: 

definir fronteiras, expondo diferenças entre uma organização da outra; proporcionar 

senso de identidade para os colaboradores; viabilizar o comprometimento com algo 

superior aos objetivos individuais dos funcionários; estimular a estabilidade social do 

sistema. Desse modo, a cultura de uma empresa orienta como deve ser o 

comportamento adequado dos funcionários, por meio de padrões definidos. Dessa 

forma, é preciso destacar que a cultura de uma empresa é favorável tanto para os 

colaboradores, quanto para os gestores.  

 Todavia, quando há disfunções da cultura, essa pode se tornar uma barreira 

para o desempenho, comprometendo a organização. Robbins (2005, p.379), enfatiza 

que “a cultura se torna um passivo quando os valores compartilhados não estão em 

concordância com aqueles que podem melhorar a eficácia da organização”. 

 O autor ainda aponta que muitas empresas optam pela não contratação de 

funcionários que sejam diferentes aos demais da empresa no que tange 

deficiências, raça, sexo. Além disso, expõe que atualmente a maior preocupação 

das empresas no que diz respeito a aquisições e fusões é a compatibilidade cultural 

entre elas. Isso porque a probabilidade de um negócio vir a dar certo está 

relacionada com as culturas, se são compatíveis ou não, mesmo que 

financeiramente seja favorável a aquisição/fusão entre empresas. 

 Para melhor esclarecimento sobre como é criada a cultura, Robbins (2005), 

assevera que os fundadores de uma empresa são os que possuem maior impacto 

sobre a cultura inicial da organização, já que, têm uma ideia do que a organização 

pretende ser, não estão ligados a valores anteriores e o porte pequeno das novas 

empresas proporciona novas ideologias. Freitas (1991) e Freitas (1997) apud 

Saraiva (2002) afirmam que a cultura de uma empresa recebe alta influência de 
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seus fundadores e líderes, dos seus momentos críticos e do mercado que está 

inserida. Contudo, para os autores citados acima, ainda que as organizações 

consolidem e tenham uma peculiaridade quanto a forma de administrar essas não 

permanecerão em um comportamento estático no que tange gerenciar, uma vez 

que, as empresas sofrem frequentemente mudanças internas e pressões externas.  

 Para Motta [s.d.] toda cultura tem como característica algum nível de 

continuidade. Com isso, a manutenção da cultura tende a ser estabelecida, uma vez 

que, por meio do processo de recrutamento e seleção, o gestor irá contratar pessoas 

que mais se encaixem com a personalidade da empresa e sejam capazes de 

desempenhar as atividades que serão atribuídas. Por conseguinte, cabe aos 

dirigentes da organização, já que, esses tem ampla influência também na cultura 

organizacional, difundir comportamentos que os funcionários devem ter, esclarecer 

riscos que deverão ser assumidos pelos colaboradores, informar a vestimenta ideal 

para ser usada no ambiente de trabalho, delimitar as liberdades que podem ser 

permitidas ao grupo de trabalho e comunicar atitudes que poderão ser 

transformadas em recompensas (ROBBINS, 2005). 

 Robbins (2005, p. 382) assegura que: 

 
 

Independente da qualidade do processo de recrutamento e seleção, os 
novos funcionários ainda não estão totalmente doutrinados na cultura 
organizacional quando começam a trabalhar na empresa. O pior, contudo, é 
que eles, por não estarem familiarizados com a cultura, podem criar 
problemas em relação às convicções e costumes vigentes na empresa. A 
organização precisa, por isso, ajudá-los a se adaptar à nova cultura. Esse 
processo de adaptação é chamado socialização.      

 
 

 Para o autor citado acima, o processo de socialização pode ser explicado em 

três fases, sendo elas: pré-chegada, encontro e metamorfose. A primeira fase tem 

haver com todo o conhecimento do colaborador adquirido fora do seu atual ambiente 

de trabalho. Isso significa que cada pessoa possui seus valores, expectativas e 

atitudes quando iniciam na empresa. A segunda fase está relacionada com o 

funcionário ir de encontro com a realidade da empresa, ao que de fato ocorre dentro 

da organização. É nessa fase que o colaborador irá saber se as expectativas 

referentes aos colegas de trabalho, chefes e a própria organização irão estar de 

acordo ou não com o esperado pelo novo contratado. Vale ressaltar que nessa fase 

o contratado pode desistir do emprego, pois suas expectativas não foram de 

encontro com as esperadas.  
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 Por fim, é na última fase que o funcionário irá sanar problemas que, talvez, 

possam ter sido encontrados na fase anterior. Logo, essa fase é chamada de 

metamorfose, porque o novo membro irá passar por variadas formas de socialização 

até que esteja familiarizado e confortável com o seu trabalho e a forma de atuação 

da organização (VALENTIM et al., 2003). 

 Saraiva (2002, p.191) argumenta que, “em outras palavras, a cultura é 

apreendida e aprendida mediante processos de socialização, o que se verifica tanto 

no nível social quanto no nível organizacional”. Freitas (1991) assegura que a 

descrição dos elementos que compõem a cultura, a maneira como atuam e se 

relacionam no ambiente corporativo torna-a mais concreta e de fácil identificação. 

Robbins (2005) aponta que os funcionários de uma organização podem aprender a 

cultura organizacional por meio de histórias, rituais, símbolos materiais, linguagem, 

heróis, normas.  

 As histórias basicamente são narrativas contadas pelas pessoas que 

constituem a empresa. Podem estar relacionadas a casos de sucesso, eventos 

ocorridos com os fundadores da empresa e com os funcionários, reações a antigos 

erros. Tudo isso para que as atitudes dos indivíduos estejam indo a favor com as 

normas da empresa. Os rituais são ações que se repetem e reforçam os valores da 

empresa, por exemplo, gritos de guerra (ROBBINS, 2005). 

  Já os símbolos materiais são as instalações da empresa, a forma como os 

móveis são organizados no ambiente de trabalho, além da arquitetura do prédio. A 

linguagem refere-se aos termos próprios que a organização descreve equipamentos, 

colaboradores, clientes, fornecedores, produtos/serviços, uma vez que, esses 

recebem siglas, apelidos ou jargões que os identificam dentro da empresa. Os 

heróis são os que personificam os valores e expõem as forças da organização. Por 

fim, o cumprimento de normas é o que possibilita o funcionamento e ordem da 

organização. As normas esclarecem o que é certo e errado dentro de uma empresa, 

ainda assim expõem tipos de recompensas e punições.       

 Robbins (2005, p. 392) destaca que a percepção genérica dos funcionários 

sobre a empresa “torna-se efetivamente a cultura ou a personalidade da 

organização”. Essa percepção pode ser adquirida ou fixada, conforme o autor, por 

meio do programa de gestão de pessoas que a empresa adota. É no recrutamento e 

seleção que o gestor irá estabelecer perfis e contratar pessoas que vão de encontro 

com os valores da empresa. Será no treinamento e desenvolvimento que a história 
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da organização irá ser fixada, além de serem expostas atitudes que deverão ser 

adotadas pelos funcionários. Além disto, o sistema de recompensas irá premiar os 

colaboradores que tiveram comprometimento com os valores da empresa.  

 No entanto, de acordo com o modelo de gestão de pessoas utilizado, para 

haver adequação dos colaboradores com a cultura organizacional, visto que, em 

todo ambiente corporativo há diversidade no corpo de trabalho, é preciso saber gerir 

os trabalhadores. Desse modo, administrar uma empresa, levando em consideração 

que nenhum funcionário é semelhante aos demais, é imprescindível para qualquer 

organização.  

 
1.4 GESTÃO DA DIVERSIDADE 

  

 Atualmente é notória a heterogeneidade da força de trabalho de uma 

organização, no que tange a raça, etnia, sexo, religião, idade, orientação sexual e 

deficiência física (ROBBINS, 2005). Portanto, as organizações necessitam adaptar-

se às diferenças entre as pessoas. Hoje em dia, para o autor, os trabalhadores não 

deixam de lado suas crenças, valores culturais e preferências quanto ao estilo de 

vida que levam quando chegam ao ambiente organizacional. Segundo Robbins 

(2005, p.14): “O desafio para as organizações, portanto, é conseguir acomodar os 

diferentes grupos de pessoas, atendendo aos seus diferentes estilos de vida, 

necessidades familiares e modos de trabalhar”. 

 As diferenças entre os indivíduos estão relacionadas, segundo Chiavenato 

(2010), com a diversidade. Conforme esse autor, a crescente globalização das 

empresas proporciona a expansão gradativa das atividades para outros países. Com 

isso, fica elevada a diversidade das pessoas que atuam na organização, pois o 

ambiente interno torna-se multiétnico e multipolarizado. Além disso, o autor aponta 

que a diversidade organizacional é fonte de vantagem competitiva para a empresa, 

uma vez que, argumenta que a força de trabalho diversificada é mais criativa e 

inovadora, já que, possuem mais ideias e abordagens variadas. Ainda assim, com a 

expansão e mobilização geográfica, devido ao advento da globalização, as 

empresas tornaram-se mais flexíveis no que tange lidar com as diferenças 

(PEREIRA; HANASHIRO, 2010). 

 Robbins (2005) também afirma que quando bem gerida, a diversidade além 

de promover a criatividade e a inovação dentro das organizações, também aprimora 
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a tomada de decisões por trazer novas perspectivas para os problemas. Pereira e 

Hanashiro (2010) asseguram que defender a ideia da diversidade dentro das 

organizações é uma ação positiva para a evolução dessas, pois consideram que ela 

complementa o acesso a novos nichos do mercado, eleva a moral e incrementa a 

produtividade dos indivíduos. Todavia, as autoras observam que no século XX, mais 

de sua metade, os líderes organizacionais procuravam tratar a classe trabalhadora 

de forma homogênea (buscavam não diferenciar o pensamento, o jeito de agir e de 

ser dos funcionários). 

 No entanto, é um desafio para as organizações gerir as diferenças individuais 

de cada pessoa, pois requer compreensão sobre os estilos de vida dos indivíduos 

que compõem a empresa, diferentemente de gerir os funcionários de forma 

homogênea, que trata os colaboradores de forma padronizada e despersonalizada, 

não identificando suas características (CHIAVENATO, 2010). Ainda assim, para o 

referido autor, duas falácias precisam ser evitadas quando se trata de diversidade. 

No ambiente organizacional não pode existir a crença de que todas as pessoas são 

semelhantes, nem como estereotipar de maneira preconceituosa indivíduos com 

base em gênero, etnias, grupos raciais, étnicos ou etários.  

  É de consenso que cada colaborador irá atuar de uma determinada maneira 

em situações semelhantes. Chiavenato (2010) assegura que qualquer trabalhador 

tem suas peculiaridades. Isso significa, conforme o autor, que esse tem seu 

adequado conjunto de tipos de personalidade. Robbins (2005) expõe que os 

gestores devem alterar suas filosofias no que diz repeito a tratar todos os 

trabalhadores do mesmo modo. O administrador tem a responsabilidade de 

reconhecer as diferenças para que garantam a produtividade dos funcionários. Para 

isso, é necessária a oferta de treinamento diferenciado e atualização de programas 

de benefícios que acatem as diversas necessidades (ROBBINS, 2005). 

 Além disto, é essencial a compreensão no que se refere gerir diversidade. 

Thomas (1990) apud Alves e Galeão-Silva (2004, p.22) expõe: 

 
 

De forma genérica, entende-se por gestão da diversidade a adoção de 
medidas administrativas que garantam que os atributos pessoais, ou de 
grupo, sejam considerados recursos para melhorar o desempenho da 
organização.  
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 Pereira e Hanashiro (2007) defendem que a gestão da diversidade é um tema 

que, para muitas organizações, visa valorizar as diferenças, entretanto, já para 

outras organizações trata-se de uma questão de dissolução das diferenças. A 

gestão da diversidade em função da dissolução das diferenças busca aprimorar 

práticas e políticas organizacionais que não levam em conta as diferenças entre os 

indivíduos no que tange raça, gênero, idade, etnia, religião, entre outros. Para as 

autoras, esse tipo de gestão possui o pressuposto básico de que todos tem a 

mesma igualdade de oportunidade nas organizações. As características de cada 

trabalhador não irão ser levadas em consideração, mas sim seus esforços na hora 

de obter os resultados que a empresa espera dele. Kandola e Fulerton (1994) apud 

Pereira e Hanashiro (2007) alegam que os funcionários são peças únicas e que 

unidos compõem uma espécie de mosaico, os quais formam a organização.  

 Já a gestão da diversidade voltada na valorização das diferenças engloba 

práticas que procuram destacar a distinção entre as pessoas, por meio de 

características coletivas, as quais os indivíduos inserem-se (religião, gênero, etnia, 

idade, entre outros aspectos). Para Pereira e Hanashiro (2007) é pelo fato de haver 

a valorização das diferenças de diversos grupos sociais que as empresas se 

tornarão competitivas no ambiente mercadológico. As autoras atestam que esse tipo 

de gestão possibilita aos colaboradores, que não se sentem iguais perante aos 

demais dentro da empresa, conquistar um espaço de trabalho semelhante ao 

demais, porém, distinguindo-se dos outros funcionários, já que, apresentam 

singularidades na maneira de trabalhar.     

 Dessa forma, dentro das empresas podem ser geradas políticas 

organizacionais de diversidade, que visualizam a importância das diferenças, por 

exemplo: estabelecimento de dias de feriados especiais para pessoas de uma 

determinada religião e treinamentos voltados para grupos não tão qualificados 

quanto aos demais.     

 No entanto, Lacombe e Tonelli (2000) apud Vergara e Irigaray (2007) 

observam que algumas práticas e políticas organizacionais, como exemplo as 

citadas no parágrafo anterior, não são implantadas nas empresas e tratam-se 

apenas de um falso discurso de seus líderes. Muitas organizações não sabem lidar 

com a diversidade existente dentro do ambiente de trabalho. Outras acham que 

entendem e tem capacidade de geri-la adequadamente, mas na verdade estão 

equivocadas.  
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 Ademais, por ter sido abordada a gestão da diversidade, é fundamental 

destacar a presença das gerações dentro de um ambiente organizacional, já que, 

também estão inseridas no contexto de diversidade. Em vista disso, cabe ao gestor 

distinguir as diferenças de cada grupo de indivíduos que pertencem a uma 

determinada faixa etária, os quais se intitulam de gerações, para alocá-las em 

posições de trabalho que estejam de acordo os perfis de determinado grupo 

(CARVALHO; NASCIMENTO; SERAFIM, 2012).  
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2 GERAÇÕES NO MERCADO DE TRABALHO   

   

 Este segundo capítulo explica que no ambiente de trabalho há diversos tipos 

de funcionários nascidos em épocas diferentes e que possuem valores, princípios, 

anseios e formas de atuação distintas dentro de um universo empresarial. Por isso, 

é necessário compreender o que são as gerações e como estão inseridas em um 

ambiente corporativo, uma vez que, os gestores deveriam identificar o perfil das 

gerações para compreender como cada grupo pode contribuir de maneira efetiva 

para o progresso organizacional. Pelo fato da geração Y ser o cerne do trabalho, são 

apresentadas suas características, formas de trabalhar, o que almejam das 

organizações e, além disso, como é percebida pelo mercado. Ainda são expostos 

alguns apontamentos sobre a formação e atuação profissional dos futuros e/ou 

atuais profissionais ligados ao fenômeno turístico, para que haja percepção das 

exigências do contemporâneo mercado de trabalho e do processo de formação dos 

bacharéis em turismo. 

 

2.1 GERAÇÕES: DEFINIÇÕES 

 

 Primeiramente é preciso entender o que são gerações para depois esclarecer 

como é dado o comportamento dessas no ambiente organizacional. Lombardía, 

Stein e Pin (2008) expõem que a história de uma geração consiste em um conjunto 

de vivências comuns, modo de enxergar a vida, valores e princípios, cenário 

sociopolítico e a aproximação de idades. Para Westerman e Yamamura (2007) apud 

Veloso, Silva e Dutra (2012) o termo geração, comumente, se remete a um dado 

grupo de pessoas, os quais nasceram em uma determinada época, vivenciaram 

eventos históricos e sociais significantes em estágios cruciais do seu 

desenvolvimento, que influenciaram sobre seus valores, suas atitudes e crenças. 

 Quanto ao critério de definição por idade, as gerações podem ser 

compreendidas como um conjunto de indivíduos que pertencem a uma mesma faixa 

etária. O intervalo entre as gerações costuma ocorrer em aproximadamente 25 anos 

(CARVALHO; NASCIMENTO; SERAFIM, 2012). Para os autores, de acordo com as 

peculiaridades da época de nascimento e dadas às condições de ambiente, as 

pessoas pertencentes a certa geração podem apresentar características que as 

diferenciam das demais vinculadas a outras gerações.  
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 É exposto na figura 1 que, de acordo com o ano de nascimento do indivíduo, 

são notórias algumas particularidades. Isso porque as gerações sofrem influências 

do contexto histórico que estão inseridas impactando, assim, no comportamento 

humano e na evolução da sociedade.  

 
 

Figura 1 - Linha do tempo das gerações 
Fonte: Amui (2011, p.76) 
 

   
 Nesse trabalho adotou-se a denominação proposta por Carvalho, Nascimento 

e Serafim (2012), tais elas: tradicional, filhos do pós-guerra ou baby boomers, X e Y, 

já que, são as gerações mais conhecidas e empregadas na literatura empresarial e 

acadêmica. Contudo, ainda que se seja essencial levar em conta as diferenças 

humanas, não é impróprio cogitar que as pessoas de uma mesma geração 

compartilhem expectativas, desejos e percepções sobre o trabalho e sobre o papel 

das organizações laborais em suas vidas (VELOSO; SILVA; DUTRA 2012). 

 A chamada geração tradicional passou por momentos de tensão ocasionados 

pela Grande Guerra e as dificuldades oriundas da Grande Depressão. A violência 

fazia parte do cenário de um mundo devastado e que, por sua vez, estava se 

reconstruindo. O exercício da hierarquia era praticado e obedecido pelas pessoas 
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oriundas dessa geração. As atividades eram desenvolvidas com dedicação e os 

indivíduos procuravam alcançar os objetivos com empenho, além de aceitarem 

tranquilamente as orientações que eram fornecidas pelos superiores. Essa é a 

geração que nasceu até meados da década de 1940 (CARVALHO; NASCIMENTO; 

SERAFIM, 2012). 

 A seguinte geração situada no período do pós-guerra, meados da década de 

1940 até meados da década de 1960, pode ser chamada de geração filhos do pós-

guerra ou baby boomers, sendo esta última denominação mais conhecida, pois já ao 

nascer o mundo não apresentava mais sinais de destruição. Essa geração buscou 

conquistar a paz que havia sido rompida por antigos padrões estabelecidos pela 

geração tradicional. Desenvolver os valores pessoais ficou sendo um dos objetivos 

das pessoas nascidas nessa época, uma vez que, as famílias passaram por um 

período de guerra anteriormente. Além disso, a educação também foi uma das 

preocupações dessa geração, pois a guerra comprometeu os estudos de muitas 

famílias (CARVALHO; NASCIMENTO; SERAFIM, 2012). 

 As relações profissionais com os patrões, para a geração explicitada 

anteriormente, variam de um extremo ao outro, como satisfeito ou insatisfeito, 

embora no trabalho procurem agir com foco e de acordo com o estabelecido. Seguir 

os valores tradicionais relacionados ao cumprimento de seus deveres com relação à 

carreira, lealdade à organização, educação e criação dos filhos, matrimônio, entre 

outras características, se tornou papel dessa geração. Por isso, tendem a ser mais 

cooperativos e participativos no trabalho. A geração baby boomer possui esse 

comportamento devido à necessidade de provar seu próprio valor e fortalecer sua 

identidade profissional (VELOSO; SILVA; DUTRA, 2012). 

 Já a geração X surge entre meados da década de 1960, fim da década de 

1970 e início dos anos 1980. A qualidade de vida se tornou um dos assuntos mais 

importantes entre os integrantes dessa geração, que prezava, entre outros aspectos, 

liberdade no trabalho e nos relacionamentos pessoais. O avanço da tecnologia na 

área das comunicações buscou um equilíbrio entre as atividades particulares e 

profissionais. Porém, com a crise de desemprego durante a década de 1980, as 

pessoas dessa geração passaram a ficar desacreditadas e fechadas com as demais. 

Com isso, buscaram se proteger de possíveis ameaças exógenas (CARVALHO; 

NASCIMENTO; SERAFIM, 2012). 
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 A geração X, diferentemente dos boomers, busca não compartilhar o mesmo 

compromisso com as organizações que trabalham. Valorizam trabalhar para si 

próprios e tratam a autoridade de maneira informal. Ademais, essa geração pode ser 

mais relacionada à qualidade de vida, horários flexíveis de trabalho e independência. 

Então, os membros pertencentes dessa geração preferem trabalhar sozinhos, 

reunindo-se apenas quando há necessidade de solucionar problemas, planejar 

algum tema ou delimitar os próximos objetivos de trabalho (SMOLA; SUTTON, 2002 

apud VELOSO; SILVA; DUTRA, 2012). 

 A próxima geração, com início na década de 1980 até meados da primeira 

década do século XXI (2003 a 2004), denomina-se geração Y. Essa geração, foco 

desse presente trabalho, tem sido objeto de estudo de diversas áreas do 

conhecimento, além de estar ligada a características como: o ritmo de mudança, a 

necessidade e o grau de interatividade, o acesso à informação e a visão de mundo, 

a qual, em conjunto, promove uma nova forma de ser e agir na sociedade que 

acarreta em reflexos significativos no modo de trabalho (VASCONCELOS et al., 

2010). Por isso, a seguir, serão apresentadas as características dessa geração e o 

atual contexto que está inserida. 

 

2.2 A GERAÇÃO Y NO CONTEXTO ORGANIZACIONAL 

  

 A geração Y manifesta um conceito de trabalho diferente das demais 

gerações citadas nesse presente trabalho. De acordo com Infante e Pfrimer (2011), 

para profissionais das gerações anteriores, uma boa faculdade era sinônimo de um 

bom emprego, estabilidade e uma carreira promissora. Todavia, o mundo 

corporativo não é mais o mesmo e os requisitos para alcançar um emprego também 

são outros e muitos. Hoje em dia é necessário ter alguma experiência profissional 

desde o início da faculdade, falar pelo menos duas línguas, conhecer áreas diversas 

do seu campo de atuação e ter habilidades necessárias para alcançar os resultados 

esperados. 

 Na figura 2 são exibidas algumas características que diferenciam os 

profissionais da geração Y no mercado de trabalho. Entretanto, algumas delas são 

favoráveis para as empresas, enquanto outras podem ser temidas pelas 

organizações. Cabem aos gestores saberem administrar esse perfil, para que o 

ambiente de trabalho não fique comprometido em função dessa geração.  
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Figura 2 - A geração Y: jovens mimados ou ambiciosos no mercado? 
Fonte: Campos (2011) 

 
 

 Para a geração Y, o trabalho passa a ser visto não somente como uma fonte 

puramente econômica, mas uma fonte de aprendizado e satisfação. Com isso, essa 

mudança altera o entendimento de carreira, estabilidade e vínculo profissional, 

promoção e aspectos relativos referentes à vida organizacional que são bastante 

valorizados pelas gerações anteriores (VASCONCELOS et al., 2010). Logo, esse 

cenário faz com as organizações repensem suas políticas e práticas de gestão de 

pessoas. 

 As empresas, conforme asseveram Lemos e Pinto (2008), procuram por 

profissionais com capacidade de adaptação a situações novas, sem o repúdio ao 

risco; a aptidão ao trabalho sobre pressão, ao invés de sujeito à estabilidade; as 

capacidades de liderança e de atuação em equipe, em detrimento do gosto pelo 

trabalho solitário; a solidariedade e a ética para atingir objetivos, ao contrário do 

alcance do sucesso predatório. Os autores ainda apontam que saber lidar com 
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pessoas, ter equilíbrio emocional, apresentar sensibilidade social e praticar uma 

postura investigativa sobre o seu entorno são aspectos diferenciais reconhecidos 

pelas organizações. 

 Na atual conjuntura, as empresas estão cada vez mais exigentes na hora da 

contratação do seu corpo de trabalho, além de seguirem em busca constante de 

jovens talentosos, com visão empreendedora, dinâmicos e com espírito inovador, 

fica árduo para as organizações conciliarem com um ambiente conservador, de 

hierarquia inflexível e papéis rígidos referindo-se às gerações anteriores que 

também estão presentes no ambiente de trabalho (THAMER, 2011). 

 Para isso, os gestores que lidam com o capital humano precisam apoiar as 

organizações na imposição de limites e na forma de lidar com as expectativas e 

frustrações dos recém-contratados, salientando que as carreiras são de 

responsabilidade dos próprios jovens, conforme Thamer (2011), os quais devem ser 

trilhadas por meio da meritocracia e do comprometimento com a empresa e seus 

resultados.  

 Os indivíduos que pertencem a essa geração são considerados filhos da 

tecnologia, pois representam a primeira geração da história imersa na interatividade 

e no ambiente digital. Então, as rápidas mudanças e transformações constantes nos 

meios de comunicação passam a não serem mais motivos de receio para tal. O 

computador passou a ser utensílio doméstico imprescindível na vida das pessoas. É 

utilizado para aprendizado, comunicação, lazer, compras, trabalho, enfim, como um 

aspecto integrante da “vida digital” (VASCONCELOS et al., 2010).  

 A criatividade e a cultura virtual, proveniente do exacerbado desenvolvimento 

tecnológico que o mundo sofre diariamente, faz parte do cenário que está inserida a 

geração Y superando as gerações anteriores. A desenvoltura em lidar com 

equipamentos eletrônicos recai sobre essa geração que apresenta habilidade em 

tecnologia da informação. Portanto, fica notória a facilidade que essa geração tem 

ao entender e manusear essas máquinas, as quais estão presentes na maioria dos 

espaços de trabalho e também na vida pessoal dos indivíduos.  

 Schikmann e Coimbra (2001) apud VASCONCELOS et al. (2010) afirmam 

que as diferenças entre as gerações antecessoras eram de valores e que, 

atualmente, é a evolução da tecnologia. Ferreira e Gaia (2013, p.4) observam que “a 

geração Y parece ter mais afinidade com a internet do que a televisão, por sentirem 

ter mais controle sobre essa mídia.” As autoras verificam que a internet é diferente 
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das outras inovações tecnológicas voltadas para a comunicação, como a mídia 

impressa ou o rádio e a televisão, devido ao ambiente digital oferecer interatividade 

ao usuário. 

 Algumas características como: permanente conexão com algum tipo de mídia 

social, valorização da diversidade, preocupação com questões sociais e direitos 

humanos, ser mais criador que receptor, além de curioso, alegre, flexível, 

colaborador, inovador, formar redes para alcançar objetivos, priorizar o lado pessoal 

ao profissional, ser imediatista, impaciente, decidido e voltado para resultados, não 

lidar bem com restrições, limitações e frustrações, encarar o trabalho como um 

desafio e diversão, além de prezar o ambiente informal com transparência e 

liberdade e não ter medo da rotatividade de empregos são algumas das 

peculiaridades dessa geração (VASCONCELOS et al., 2010). 

 Ferreira e Gaia (2013, p.4) apontam que “essa geração tem como forte 

característica a simultaneidade de atividades realizadas, utilizando, inclusive, mais 

de uma mídia ao mesmo tempo.” Para as autoras, os integrantes dessa geração têm 

necessidade de adquirir informação de maneira rápida e fácil. Além disso, desejam 

sanar seus próprios medos, ter mais tempo para si próprios e dispor de uma vida 

menos estruturada. 

 A velocidade em obter um dado que, por sua vez, pode estar localizado nas 

redes sociais só será possível dentro de uma organização que permita o jovem se 

expor e ousar sem medo de ser repreendido. Muitos profissionais da geração Y 

esperam que a empresa cobre-os apenas pelos resultados. Anseiam por 

flexibilidade no momento que executam as tarefas. Portanto, a relação estabelecida 

é o aumento da produtividade, uma vez que, os profissionais sentem-se mais 

respeitados. Com isso, passam a realizar suas funções com maior comprometimento 

e com foco no trabalho (INFANTE; PFRIMER, 2011). 

 Porém, é válido destacar, conforme Amui (2011, p.78), que alguns jovens 

profissionais pertencentes a essa geração sofrem de uma “virtual capacidade de 

concentração. São erráticos, checando status em redes sociais, respondendo SMS 

quase ao mesmo tempo em que respondem e-mails”. Para o autor, a falta de foco 

cognitivo distancia esses profissionais de um processo motivador ou voltado à 

realização de função no recinto de trabalho. 

 O processo de busca por um trabalho requer um tempo de amadurecimento e 

paciência de esperar pelas janelas de oportunidades. Esse é um ponto fraco da 
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geração Y. Assim, conforme Thamer (2011), altas taxas de rotatividade e pouco 

tempo de permanência nas organizações não permitem aos profissionais dessa 

geração as construções da base de empregabilidade (desenvolvimento de sólidas 

competências técnicas e comportamentais, além de participação decisiva em 

projetos de sucessos). 

 O agrupamento dessas características irá fazer com que o indivíduo dessa 

geração gere um novo conceito de trabalho, tendo como base um contrato 

psicológico diferente do que foi estabelecido pelos seus antecessores. Logo, os 

trabalhadores que são dessa geração priorizarão buscar empresas “que não 

coloquem barreiras à sua liberdade e aos usos de seus conhecimentos e de suas 

habilidades” (VASCONCELOS et al., 2010, p.5).  

 Para Carvalho, Nascimento e Serafim (2012, p.329): 

 
 

Pelo fato de trabalharem conectados uns aos outros, formam verdadeiras 
redes sociais, dando prioridade à aprendizagem rápida e ao relacionamento 
com pessoas, independentemente de serem colegas de trabalho ou 
superiores hierárquicos. 
 
 

 Porém, os indivíduos pertencentes a essa geração, muitas vezes, são 

caracterizados por relutarem no que tange obedecer à hierarquia de uma 

organização. Almejam por uma direção clara e colaboração nas atividades que são 

desempenhadas, além de procurarem flexibilidade e autonomia na execução de 

tarefas, uma vez que possuem a vantagem de liderarem habilmente com as novas 

tecnologias. Essa geração rejeita tradicionais intervenções educativas em favor da 

interatividade e modelagem de formas de aprendizado que atendam suas 

necessidades. Atitudes como contestação, inquietação e insubordinação podem ser 

percebidas, algumas vezes, no cotidiano das organizações atuais quando há a 

presença da geração Y (VELOSO; SILVA; DUTRA, 2012). 

 Thamer (2011) também acrescenta que a busca por posições em empresas 

com valores corporativos que destaquem a qualidade de vida de seus funcionários, 

que promovem posições com significados e impacto no mercado, além de 

proporcionar ganhos financeiros e ascensão em curto prazo também é observado na 

maioria dos jovens que pertencem à geração Y. 

 Para essa geração, não deve haver barreiras entre um funcionário (aquele 

que não ocupa cargos de liderança, por exemplo) e um presidente, seja em termos 
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de formalidade ou de acesso. Além disso, a hierarquia e qualquer tipo de burocracia, 

aquela que torna as decisões mais lentas, também são aspectos negativos para tal 

geração. Caso não haja equilíbrio de interesses e acordos saudáveis para se 

aproveitar o melhor de cada geração, as peculiaridades da geração Y podem gerar 

consequências desastrosas no ambiente corporativo, além de rotatividade. Isso 

porque os jovens chegam a seus trabalhos destemidos e com energia (THAMER, 

2011). 

 Para Infante e Pfrimer (2011) o jovem profissional da geração Y já não 

vislumbra uma carreira de anos na mesma empresa, conforme as gerações 

antecessoras. Muitas vezes não sabe ainda aonde quer chegar ou onde irá estar 

daqui a dez anos. O século XXI é dinâmico, mudanças ocorrem de maneira ágil e 

desordenada, as quais são refletidas nas escolhas e atitudes dos jovens.  

 Todavia, de acordo com Miranda (2013) é comum caracterizarmos os 

profissionais da geração Y por estereótipos, por exemplo: são ansiosos, não focam, 

querem fazer tudo ao mesmo tempo, não têm paciência, entre outros. Porém, 

segundo a autora, esses atributos são injustos e não refletem essa geração, uma 

vez que, a ansiedade, a falta de foco, a irreverência, o questionamento constante e a 

vontade de fazer tudo ao mesmo tempo não são características das pessoas 

pertencentes a geração Y mas, sim, de jovens de qualquer geração. 

 A geração Y é um rótulo que só tem mérito porque trouxe à tona a discussão 

sobre o perfil do novo profissional, já que, trata-se apenas de um jovem com 

características de formação diferentes das gerações anteriores, afirma Miranda 

(2013). As pessoas passam a desenvolver competências por meio do 

comprometimento com os estudos, além do conhecimento adquirido mediante a 

obtenção de informações advindas do mundo digital, retardando a entrada no 

mercado de trabalho2.   

  Ademais, ingressam no mercado de trabalho cujo cenário está claro que a 

relação entre empresa versus funcionários não é paternal, mas com foco em 

resultados para ambas as partes. Em vista disso, as relações tornam-se um pouco 

mais distantes, o que para quem é profissional há mais de vinte anos, parece 

demonstrar falta de comprometimento. Entretanto, tendo em vista uma pesquisa 

“Empresa dos sonhos dos jovens”, aplicada pela Cia. De Talentos, edição de 2012, 

                                                           
2
 ibidem 
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apontou que 41% dos jovens pretendem permanecer por mais de vinte anos em 

uma empresa, desde que, nelas esses profissionais sintam-se felizes e satisfeitos 

com ambiente organizacional que estão inseridos (MIRANDA, 2013). 

 Num mercado cada vez mais competitivo, um dos filtros mais relevantes que 

as empresas estabelecem na hora de contratar é a avaliação do perfil ou de 

personalidade. Sendo assim, não basta conhecer vários idiomas, ter uma boa 

formação, experiência anterior, entre outros quesitos. É necessário também 

conhecer-se, saber falar de si e gerenciar seu próprio comportamento (INFANTE; 

PFRIMER, 2011). 

 No que tange empregar profissionais qualificados, o Brasil notoriamente vem 

crescendo ao longo dos últimos anos e demandando por pessoas competentes no 

meio em que atuam. Porém, mesmo que existam empresas se instalando no país 

para se beneficiarem do mercado brasileiro, a agricultura expandindo suas safras, a 

aceleração da indústria de construção civil, a expansão dos serviços, a exploração 

do pré-sal, a realização da Copa do Mundo e dos Jogos Olímpicos, entre tantos 

outros aspectos, ainda há a falta de profissionais qualificados para atuarem nas 

organizações (ROSA, 2011). 

 O nome dessa relevante falta de pessoal qualificado para exercerem as 

práticas dentro de uma empresa, em todos os patamares do trabalho, dos níveis 

operacionais aos técnicos e gerenciais é o apagão de talentos. Esse fato faz com 

que vagas de trabalho fiquem em aberto por um longo período, enquanto pessoas 

buscam por empregos sem conseguir êxito. Como afirma Rosa (2011), acaba sendo 

um descompasso que eleva substancialmente o custo das empresas e frustra, 

simultaneamente, milhares de pessoas que não conseguem trabalhar. 

 Inúmeras são as causas para o apagão de talentos. Rosa (2011) elenca três: 

a tecnologia, o consumidor e a educação. A tecnologia promoveu pré-requisitos na 

hora de um gestor contratar, tanto no campo quanto nas cidades. A modernização 

da agricultura, pecuária, indústria e serviços introduziram novos processos e 

equipamentos que exigem certo nível de preparo do usuário, o qual somente uma 

pessoa com escolaridade mais avançada consegue alcançar.  

 De fato o país está se sofisticando. Os consumidores estão mais informados e 

exigentes. Com isso, podem comparar preços, serviços e qualidade. Desse modo, 

as empresas tiveram que melhorar seus serviços, já que o poder de barganha dos 

consumidores também cresceu com o advento da internet e das redes sociais. Rosa 



42 
 

(2011) assegura que o salto da modernidade possui um preço, que é a necessidade 

de maior qualificação. Todavia, ainda que a economia esteja avançando 

rapidamente, a educação no Brasil não está caminhando junto com tal. 

  Rosa (2011) assegura que no Brasil o ensino médio não visa à qualificação 

profissional, nem há preocupação com sua finalidade. O ensino superior vem 

sofrendo desaceleração dos cursos presenciais. O descaso com a educação e, 

consequentemente, a baixa escolaridade, em plena era da tecnologia e do 

conhecimento, condena diversos profissionais a trabalhar em funções simples, sem 

perspectiva (ROSA, 2011). Logo, variadas vagas de emprego, que exigem 

qualificação, não são preenchidas.   

 Amui (2011) assevera que o Brasil vive um dilema de gestão porque há o 

apagão de talentos em algumas carreiras, pois existe a carência de mão de obra por 

um lado, e o baixo engajamento e à rotatividade dos profissionais da geração Y, por 

outro lado. Para o autor, essa geração se acha superior em vários aspectos às 

gerações antecessoras. Além do mais, com o privilégio da liberdade de expressão, 

apresentam, geralmente, atitudes egoístas, quase egocêntricas.  

 Portanto, chegam ao mercado de trabalho com elevadas expectativas sobre 

carreira, havendo assim discrepância com as vagas que são ofertadas pelos 

superiores. A consequência disso é a frustração de ambas as partes e alta 

rotatividade desses colaboradores, fazendo com que haja impedimento de um 

desenvolvimento contínuo na empresa que trabalham cuja vivência poderia ser mais 

bem desenvolvida no que tange atuar como operadores de mudança e inovação 

(AMUI, 2011). 

 “Pode-se afirmar que essa geração vive em um ambiente superprotetor, 

encontrado em escolas, famílias e grupos, sejam eles sociais ou mesmo digitais, por 

exemplo, redes sociais” (AMUI, 2011, p.77). Essa proteção dada faz com que jovens 

da geração Y demonstrem confiança excessiva no que desempenham. Essa acaba 

sendo a causa dos problemas que são encontrados em empresas, porque 

metodologia e métricas estabelecidas também devem ser seguidas. Além do mais, 

esses profissionais não estão acostumados com críticas. Muitas vezes não 

aprenderam como lidar em sua vida e chegam ao ambiente organizacional 

despreparados (AMUI, 2011). 

 Bunge et al. (2012) enfatizam que o medo da solidão e a perda das regalias 

de viver sob os cuidados dos pais atuam como importantes motivos para a 
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permanência desses jovens adultos na casa dos familiares. Os autores observam 

que, possivelmente, eles agem dessa forma porque acreditam não serem aptos de 

cuidar de si próprios, nem da vida privada. Por isso, o crescimento e o 

amadurecimento emocional desses profissionais ficam comprometidos.   

 A casa paterna proporciona uma proteção para que não corram riscos 

advindos do mundo adulto. Segundo Bunge et al. (2012), os filhos adultos que 

moram com os pais  fazem parte de um grupo denominado “geração canguru”. 

Machado e Predebon (2008, p.1) caracterizam essa geração por:  

 
 

Jovens adultos, de ambos os sexos, oriundos de famílias urbanas de nível 
econômico médio que, apesar de considerados aptos para a vida 
profissional, parecem ainda não estarem prontos para a vida fora dos limites 

da casa dos pais.  
 
 

 Henriques, Jablonski e Feres-Carneiro (2004) apud Machado e Predebon 

(2008) afirmam que, embora esses jovens já tenham alcançado uma faixa etária 

identificada com a conclusão dos estudos de graduação universitária, ainda não 

estão preparados para a vida fora dos limites da casa dos pais. Desse modo, posto 

que tenham concluído seus estudos, sejam independentes financeiramente e 

possuam condições suficientes para assumir moradia própria, ainda assim preferem 

continuar vivendo com os pais.  

 Exigências como: salários altos, remuneração variável, horários flexíveis, 

liberdade para criar, promoção rápida e folgas generosas são demandadas pela 

geração Y antes mesmo de entregarem resultados. Porém, não é fácil encontrar 

organizações que ofertem todas elas, assegura Amui (2011). Com isso, ocorre à 

frustração e, frequentemente, abandonam o trabalho sem pensar muito.   

 No entanto, é válido destacar que as empresas não propiciam uma inserção 

adequada desses jovens no mercado de trabalho. Há ainda estruturas verticais 

demais, falta de transparência organizacional e aversão ao uso de mídias sociais 

durante o expediente de trabalho. Isso impede que a geração Y alavanque seu 

potencial transformador, visto que apresenta capacidade multitarefada. “Quando 

souberem aceitar e se adaptar a esses novos talentos, enxergando-os como um 

meio para aumentar o dinamismo, as organizações obterão ganhos extraordinários” 

(AMUI, 2011, p.79).  
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 Um caminho que as empresas podem seguir é definir um processo de 

engajamento na fase de recrutamento e seleção, propiciando aos candidatos uma 

visão de curto, médio e longo prazo para as oportunidades de desenvolvimento de 

suas carreiras, tanto dentro quanto fora da organização. É necessário expor para os 

futuros funcionários de uma empresa que ocupar um cargo requer conhecimento e 

cumprimento de regras e dos processos definidos, segundo Amui (2011). É a partir 

disso que as empresas manifestam suas expectativas quanto seu corpo de trabalho. 

 As empresas também devem adotar programas de desenvolvimento de 

carreira bem estruturados com intuito de mostrar aos seus colaboradores que a 

fidelidade, a paciência e a dedicação acarretam em aspectos positivos, no médio e 

longo prazo, como ascensão profissional e aumento da remuneração, vide gestores 

que estão há mais tempo na empresa (AMUI, 2011). 

 Algumas organizações já apresentam as novas exigências impostas por essa 

nova geração e pelo mercado. Segundo Amui (2011), já existem programas 

estruturados de estágios, de trainees e planos de carreira que exibem as 

expectativas depositadas sobre os candidatos. Entretanto, outra instigação 

enfrentada pelas empresas é no que se refere à formação desses jovens 

profissionais. Esses apresentam forte individualidade, ausência de espírito de 

liderança e imediatismo. Além disso, muitas vezes, não consideram as tarefas 

designadas por seus superiores (AMAUI, 2011). 

 Por isso, é preciso administrar de forma correta as expectativas de ambas as 

partes, pois dessa forma será possível dispor de profissionais capacitados e extrair o 

melhor que a geração Y tem a oferecer. Logo, essa geração poderá servir como um 

meio de inovação e flexibilização nas estruturas corporativas do Brasil. E ainda, 

essas práticas que são desenvolvidas atualmente servirão de base para o mercado 

absorver melhor as futuras gerações (AMAUI, 2011). 

 Helal (2005, p.4) considera que passam a ser exigências para o “novo” 

emprego “a agilidade, abertura para mudanças, capacidade de assumir riscos 

continuamente e flexibilidade em relação às novas exigências do mercado.” Dessa 

forma, fica notório um cenário, o qual o trabalhador se preocupa com o acesso e a 

manutenção do emprego, em suma, a empregabilidade.  

 “Empregabilidade é vista comumente como a capacidade de adaptação da 

mão de obra diante das novas exigências do mundo do trabalho e das organizações” 
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(HELAL, 2005, p.4). Com isso, de fato, a empregabilidade é totalmente dependente 

da capacidade individual de se ajustar as demandas do mercado de trabalho.  

  “Deve-se ter em mente que a empregabilidade é uma consequência de 

decisões tomadas por um profissional ao longo de sua vida” (CUNHA, 2011, p.75). 

Ser bem-sucedido não é objetivo e, sim, consequência. É de consenso que o 

mercado muda e as regras e exigências de quem constrói uma carreira demanda 

atenção por novas atualizações. Do mesmo modo acontece com o profissional, pois 

o exercício e as experiências obtidas no ambiente de trabalho irão evidenciar novas 

oportunidades e áreas de interesse, que vão influenciar em escolhas, novas 

especializações e assim por diante (CUNHA, 2011).    

  

2.3 FORMAÇÃO E ATUAÇÃO DO BACHAREL EM TURISMO 

 

 É importante destacar que o mercado de trabalho que engloba o turismo está 

muito competitivo e exigindo profissionais capacitados e habilitados no que tange 

exercer suas atribuições (FERREYROS; ROSINI, 2006). Pelo fato do turismo estar 

presente no setor terciário, Antunes et al. (2005) afirmam que a base para o 

desenvolvimento turístico está na prestação de serviços. Isso porque, como já visto 

no presente trabalho, as pessoas estão cada vez mais informadas e, 

consequentemente, exigentes na hora da prestação de serviços. 

 Brito e Ferreira (2012) asseveram que o turismo possui diversas dimensões, 

sendo elas: sociais, culturais, políticas, psicológicas e econômicas. Lisbôa Filho 

(2001) também acrescenta que essas dimensões são permeadas de relações 

sociais e integrantes do espaço natural e social e, com isso, o turismo precisa, cada 

vez mais, ser estudado e entendido como uma ciência multidisciplinar. Contudo, 

para os autores citados, a dimensão que tem maior destaque, no que tange o 

cenário mundial, é a econômica, pois apresenta efeito multiplicador, uma vez que, 

são geradas receitas que repercutem de forma direta e indireta em outros setores. 

 Para Lisbôa Filho (2001), o turismo transcende a esfera das relações da 

balança comercial. O turismo, segundo o autor, é um fenômeno pertencente às 

ciências sociais e não às ciências econômicas. O autor ainda acrescenta que o 

turismo não é exclusivamente uma indústria e serve-se igualmente dos três setores: 

do primário para alimentação, do secundário para a construção e do terciário para 

todos os serviços de atendimento ao setor, por exemplo, guias de turismo, 
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hospedagem, transporte, recreação, entre outros. Lisbôa Filho (2001, p.4) assegura 

que o turismo “é um fenômeno de interação entre o turista e o núcleo receptor e de 

todas as atividades decorrentes dessa interação”. Além, disso, conforme o autor, a 

sociedade está ávida por produtos diferenciados, os quais são encontrados no setor 

de serviços. Portanto, “fica evidente a importância da qualificação e formação 

profissional dos recursos humanos que desempenham suas funções nas empresas 

ligadas ao setor de turismo, agregando qualidade e diferenciais na oferta do produto 

turístico” (BRITO; FERREIRA, 2012). 

 Lara (2010) analisa que, nos últimos 50 anos, diversas transformações 

ocorreram e incidiram sobre o crescimento e desenvolvimento do turismo. Ansarah 

(2002) apud Diettrich e Paiva (2012) observa que a evolução do mercado de 

trabalho em turismo no Brasil tem relação com a demanda nacional e internacional 

de turistas. Atualmente, para Fornari (2006), o crescimento do turismo traz consigo a 

necessidade de capacitação profissional para o setor e agregação de valor às 

empresas. Ainda de acordo com autora, todas as profissões, não somente as que 

estão ligadas ao turismo, como condição de empregabilidade e sucesso no mundo 

dos negócios, estão exigindo de seus profissionais autonomia intelectual, maior 

capacidade de raciocínio, senso crítico, atitudes inovadoras e empreendedoras, 

além de aptidão para prever cenários e sanar problemas.  

 Para Lara (2010), a formação e capacitação de qualidade dos profissionais 

que atuam ou irão atuar no turismo se tornará mais crítica em razão da realização de 

dois megaventos esportivos mundiais que acontecerão no Brasil, a Copa do Mundo 

de 2014 e a Olimpíada de 2016. Conforme Silva (2012, p.6), os megaeventos podem 

trazer benefícios para a atividade turística. O autor afirma que o governo tem 

expectativa no que se refere “maior aproveitamento do potencial turístico, melhor 

divulgação de atrações turísticas regionais, ampliação do turismo interno, sobretudo 

de destinos hoje pouco explorados, e um salto de qualidade dos serviços”. Esses 

serviços que o autor expõe são os ligados ao setor turístico, os quais os bacharéis 

em turismo estão inseridos como: hotelaria, transporte, alimentação, entre outros. 

 Além disso, os investimentos que a esfera privada receberá como, por 

exemplo, ampliação do parque hoteleiro, propiciará ao Brasil, em específico, no 

turismo, uma melhora na infraestrutura urbana e na qualificação de mão de obra, 

acarretando, assim, em uma visibilidade internacional (SILVA, 2012). 
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 A busca por profissionais com melhores qualificações é constante. A 

identificação com a área de atuação, somando as habilidades específicas da área 

podem se tornar um diferencial positivo ao profissional que trabalha com o turismo 

(FERREYROS; ROSINI, 2006). Além disso, Diettrich e Paiva (2012) acrescentam 

que o capital humano tem como papel-chave ser um elemento competitivo básico e 

diferenciador no contexto internacional. No entanto, conforme ressaltam Ferreyros e 

Rosini (2006), essa capacitação exigida ao profissional da área do turismo será 

obtida por meio do ensino superior.   

 Ansarah (2000) apud Antunes et al. (2005) assevera que o turismo abrange 

atividades de diversas naturezas. Além do mais, segundo a autora, são tarefas 

complexas, que demandam a atuação de profissionais especializados, com 

conhecimento e formação na área, os bacharéis em turismo. Antunes et al. (2005, 

p.2) observam que, de acordo “com as tendências internacionais que indicam um 

crescente interesse por viagens e lazer, surgem e se aprimoram as mais diversas 

áreas profissionais e investimentos ligados ao turismo”. Desse modo, surgem 

também inúmeros cursos em turismo, de níveis técnico, médio e superior, os quais 

têm por objetivo capacitar pessoas e gerar mão de obra qualificada para o 

atendimento das expectativas e necessidades da demanda turística. 

 Foi a partir da década de 90 que os cursos de graduação em turismo tiveram 

um crescimento, mais especificamente a partir de 1995, quando houve um aumento 

considerável destes cursos no Brasil (ANTUNES et al., 2005). Entretanto, devido à 

complexidade e abrangência das atividades relacionadas ao segmento turístico, 

além de ser uma área de interesse acadêmico e científico, relativamente nova, ainda 

há escassez de estudos exclusivos para permitir uma definição precisa de um perfil 

profissional condizente com as tendências turísticas mundiais e principalmente tendo 

como norteamento as características regionais dos mercados onde irão atuar os 

futuros profissionais do turismo3. 

 Rejowski (2002) apud Ferreyros e Rosini (2006) ressalta que o mercado de 

trabalho para os bacharéis em turismo, na década de 70, ficava restrito ao trinômio 

agência de viagens-hotelaria-transporte. Conforme Ferreyros e Rosini (2006), o 

motivo se devia “ao fato do mercado consumidor ser pouco exigente e da falta de 

estrutura no mercado turístico que pudesse proporcionar novas atribuições ao 

                                                           
3
 ibidem 
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profissional do turismo.” Porém, Souza (2008) assegura que, nos dias de hoje, é 

possível perceber a diversificação das possibilidades de atuação para o profissional. 

 Ansarah (2002, p.42) apud Souza (2008, p.24) desenvolveu a presente 

classificação para provar a diversidade de estabelecimentos, setores, ações e 

atribuições cujo profissional de turismo pode estar inserido: 

a) Hospedagem: empresas relacionadas à acomodação em geral e com diversas 

categorias (hotelaria, motéis, camping, pousadas, albergues...), cassinos, 

shopping centers e, atualmente, o direcionamento para atuação em hospitais; 

b) Transporte: aéreos, rodoviários, ferroviários e aquaviários e demais modais de 

transportes; 

c) Agenciamento: em agências de viagens, operadoras e representações (GSA e 

consolidadores4); 

d) Alimentação: restaurantes, fast food, cruzeiros marítimos, parques temáticos, 

eventos e similares; 

e) Lazer: com atividades de animação/recreação – clubes, parques temáticos, 

eventos, empresas de entretenimento, agências, cruzeiros marítimos, hotéis, 

colônias de férias; 

f) Eventos: empresas organizadoras para atuação em mini e megaeventos, e 

também feiras, congressos, exposições de caráter regional, nacional e 

internacional ou similar; 

g) Hospitalidade: atuação no núcleo turístico em atividades de caráter 

hospitaleiro; 

h) Órgãos oficiais: atuação em planejamento e em programas estabelecidos por 

uma política de turismo, fomento, pesquisa e controle de atividades turísticas; 

i) Consultoria: atuação em pesquisa e/ou em planejamento turístico; 

j) Marketing e vendas turísticas; 

l) Magistério: cursos de graduação, pós-graduação, especialização, extensão, 

atualização e cursos livres; 

m) Publicações: empresas e/ou instituições de ensino para atuação em 

editoração específica, escritor de textos para jornais e revistas especializados; 

                                                           
4
 Termos técnicos utilizados no mercado turístico. GSA (General Sales Agent) são representantes 

legais e oficiais de uma empresa turística obrigadas por contrato a seguir padrões de atendimentos e 

normas de venda. O termo “consolidadores” é originário de GSA, representando canais de 

distribuição de bilhetes aéreos. 
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n) Especialização em mercado segmentado: turismo ecológico, social, infanto-

juvenil, para idosos, deficientes físicos, de negócios, segmentos étnicos ou 

culturais em geral; 

o) Pesquisa: centros de informações e documentação; 

p) Outros ramos de conhecimento humano: algumas áreas novas, quando 

tomadas em uma dimensão mais ampla, estão surgindo, como geração de banco 

de dados para o turismo, tradução e interpretação dirigidas para o setor, 

instituições culturais, informática aplicada ao turismo, entre outras. 

 
 Contudo, mesmo que existam diversas opções de atuação para esses 

profissionais, ainda há barreiras no adentro ao mercado de trabalho. Isso acarreta 

na desmotivação e, até mesmo, na busca por novas áreas de atuação (SOUZA, 

2008). Fonseca (2005) apud Souza (2008) afirma que um dos fatores geradores 

desse descontentamento presente nos formados em turismo é o distanciamento 

existente entre teoria e prática, no que se refere ao ensino superior nessa área. 

 Souza (2008, p.26) ressalta que: 

 
 
No decorrer do processo formativo, a prática se constitui em parte 
indispensável para o desenvolvimento dos conteúdos teóricos. O 
profissional que atua no turismo precisa saber aplicar os conhecimentos 
adquiridos frente às diversas realidades que lhes serão colocadas e ter 
capacidade crítica e reflexiva sobre as circunstâncias que o cercam. Ele 
precisa pensar o sentido de suas ações, interrogando-se sobre possíveis 
alternativas, planejando e avaliando os resultados alcançados com o 
desenvolvimento do turismo. Por isso, é necessário oferecer aos alunos, 
durante sua formação, experiências práticas, contatos com a realidade que 
conduzam ao questionamento e, principalmente, contato com o mercado de 
trabalho. 
 
 

 Fornari (2006) também acrescenta que os profissionais de turismo estão 

recebendo críticas quanto à inadequação das suas formações frente às exigências 

do contemporâneo mercado de trabalho em turismo. É notória uma crescente 

necessidade de interação entre a academia e o setor produtivo, para que possa 

haver “sintonia entre as demandas de capacitação do mercado e o modelo 

pedagógico adotado nas instituições de ensino” (FORNARI, 2006, p.24).   

 Não obstante, segundo Souza (2008), as instituições de ensino superior não 

podem ser voltadas estritamente para o viés mercadológico. Segundo Frigotto 

(2000) apud Souza (2008, p.27) “essas instituições não podem subordinar a 

qualificação humana às leis do mercado e à sua adaptabilidade e funcionalidade aos 
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organismos que os representam”. É preciso haver diálogo entre as instituições de 

ensino superior e o mercado, para que haja articulação da teoria com a prática. 

Dessa forma, o bacharel em turismo precisa ter uma formação que lhe possibilite 

ampliar seus conhecimentos teóricos e práticos em diferentes campos: político, 

social, ambiental, pedagógico, ético, entre outros (SOUZA, 2008).  

 Lara (2010) atenta que, para se vivenciar o turismo, é preciso uma formação 

plural do bacharel em turismo. Com isso, para o autor, os recursos humanos 

assumem destaque considerável frente às práticas pedagógicas desenvolvidas 

pelas instituições de ensino superior. O processo de ensino/aprendizagem se torna 

significante na formação do bacharel em turismo, pois esse profissional será capaz 

de participar do desenvolvimento do turismo. Fornari (2006, p.26) acrescenta que, 

como o turismo também é uma atividade de prestação de serviços, a qualificação 

dos recursos humanos “favorece o aproveitamento racional e rentável para o setor, 

auxiliando do desenvolvimento da atividade turística”. 

 Um bacharel em turismo qualificado deve atender as demandas do turismo, e, 

assim, agir com conhecimento de causa, além de implementar mudanças 

necessárias que a atividade turística exige (LARA, 2010). O bacharel em turismo 

precisa ser um tipo de profissional flexível e adaptável perante as variadas 

realidades com as quais se depara em sua profissão. Além disso, o autor agrega 

que esse profissional necessita ter também uma consciência ecológica, pois 

possibilitará analisar e julgar problemas ambientais que estão presentes no 

cotidiano.  

 É válido destacar que esses apontamentos e reflexões presentes nesta seção 

serviram como base para a realização de um grupo focal com estagiários e ex-

estagiários pertencentes ao curso de turismo da Universidade Federal Fluminense, o 

qual é apresentado no próximo capítulo deste estudo.  
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3 PERCEPÇÕES DOS ESTUDANTES DE TURISMO ACERCA DO MERCADO DE 

TRABALHO 

  

 Esse capítulo apresenta a metodologia empregada para realização do 

presente trabalho, além dos principais resultados obtidos no grupo focal, método 

adotado para coletar as informações necessárias com intuito de alcançar o objetivo 

geral.   

 

3.1 METODOLOGIA 

 

 Inicialmente, para a realização desse estudo, foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica. De acordo com Gil (2008), a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com 

base em material já elaborado, constituída principalmente de livros e artigos. Por 

isso, para realização do estudo, além de terem sido lidos e analisados livros e 

artigos científicos, revistas empresariais, monografias e dissertações também foram 

utilizados para a produção deste trabalho. 

 Além disso, como o objetivo do presente estudo é pesquisar as percepções 

da geração Y com relação ao mercado de trabalho, foi adotada a pesquisa 

exploratória. Conforme afirma Dencker (2000), a pesquisa exploratória procura 

aprimorar ideias ou descobrir intuições. Caracteriza-se por possuir um planejamento 

flexível envolvendo em geral levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas 

experientes e análises de exemplos similares.  

É válido destacar que esse trabalho é de natureza qualitativa. De acordo com 

Gil (2008), o método qualitativo é bastante indicado para estudos que objetivam 

apreender percepções, olhares, sentimentos, motivações e atitudes, informações de 

caráter subjetivo que vão além daquilo que uma pesquisa quantitativa pode oferecer. 

Conforme Dias (2000), de forma geral, os métodos qualitativos são menos 

estruturados, proporcionam um relacionamento mais longo e flexível entre o 

pesquisador e o sujeito, e lidam com informações mais subjetivas, amplas e com 

maior riqueza de detalhes do que os métodos quantitativos. 

 Segundo Dias (2000, p.8), “dentre as técnicas mais utilizadas em pesquisas 

qualitativas, destacam-se as entrevistas não direcionadas e semi-estruturadas, as 

técnicas projetivas e os grupos focais”, sendo o último realizado nesse trabalho. 
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3.1.1 Método de coleta: grupo focal 

  

 O grupo focal, desde sua concepção, há mais de quarenta anos, tem 

apresentado ciclos de popularidade. Atualmente, o interesse não é apenas dos 

profissionais de marketing, área que primeiro explorou essa técnica, como também 

de sociólogos, administradores, engenheiros e outros pesquisadores acadêmicos. É 

uma técnica adaptável a abordagem exploratória, descritiva, explicativa (DIAS, 200).  

 O grupo focal, para Oliveira e Freitas (2006, p.325), “é um tipo de entrevista 

em profundidade realizada em grupo, cujas reuniões tem características definidas 

quanto à proposta, ao tamanho, à composição e aos procedimentos de condução.” 

De acordo com os autores, os participantes podem influenciar os demais por meio 

das respostas fornecidas, além das discussões, instigadas por comentários ou 

questões feitas pelo moderador. 

 “O objetivo central do grupo focal é identificar percepções, sentimentos, 

atitudes e ideias dos participantes a respeito de um determinado assunto, produto ou 

atividade.” (DIAS, 2000, p.9). O grupo focal é divido em três etapas: planejamento, 

condução das entrevistas e análise dos dados. Na fase de planejamento são feitas 

reflexões sobre o propósito da realização do grupo focal, seguido pela organização 

desses pensamentos de maneira lógica e sequencial. A fase de condução consiste 

em moderar as entrevistas. Por último, na análise de dados, são realizadas 

transcrições, tratamento de dados e elaboração de relatórios (OLIVEIRA; FREITAS, 

2006). 

 Dias (2010, p.9) afirma que “o grupo focal se inicia com a reunião de 6 a 10 

pessoas selecionadas com base em suas características, homogêneas ou 

heterogêneas, em relação ao assunto a ser discutido.” Johson (1994) apud Dias 

(2010, p.10) assegura que: 

 
 
Os usuários dessa técnica partem do pressuposto de que a energia gerada 
pelo grupo resulta em maior diversidade e profundidade de respostas, isto 
é, o esforço combinado do grupo produz mais informações e com maior 
riqueza de detalhes do que o somatório das respostas individuais. 
Resumindo, a sinergia entre os participantes leva a resultados que 
ultrapassam a soma das partes individuais. 
 
 

 Desse modo, foi realizado um grupo focal com estudantes do Curso de 

Turismo da Universidade Federal Fluminense, que já tivessem estagiado ou que 
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estão estagiando, todos pertencentes à geração Y, com objetivo de pesquisar as 

percepções da geração y com relação ao mercado de trabalho. Todos os integrantes 

foram convidados para participar do grupo focal pela rede social facebook, uma vez 

que, essa mídia é usada frequentemente pela geração Y.  

 O grupo focal foi executado no dia 20/11/2013, em uma sala de aula da 

universidade. O total foi de sete participantes e um moderador. Vale ressaltar que a 

moderação das perguntas foi realizada pela própria pesquisadora, assim como a 

elaboração das perguntas. Além disso, a sessão foi gravada e teve duração de uma 

hora e quarenta minutos.   

 As questões tiveram uma sequência lógica. O primeiro bloco (quebra-gelo) 

identificava em qual período estavam, além de terem informado o nome, idade, se 

estava estagiando ou havia estagiado e o qual era o segmento do estágio que 

tinham atuado ou estavam atuando. O segundo bloco envolveu questões 

específicas, como: atribuições no ambiente de estágio, definições da geração que se 

enquadram, convivência com outras gerações, teoria aprendida no Curso de 

Turismo, atendimento de expectativas e planos profissionais. Por fim, o terceiro 

bloco foi composto por questões de encerramento, sendo elas: principais discussões 

e algum tópico não discutido.  

 Com intuito de tornar mais fácil a identificação dos participantes, além de 

preservar suas identidades, foram criados nomes fictícios, para que não causasse 

nenhuma forma de constrangimento no momento da realização do grupo focal, como 

é exposto na figura 3. 

 
 

Nome Idade Período 
Está 

estagiando 
(sim/não) 

Segmento do 
estágio 

Mariana 25 anos 9º período Sim Hotelaria 

Pedro 22 anos 6º período Não Órgão Público 

Mathias 22 anos 6º período Não Órgão Público 

Ana 23 anos 9º período Não Operadora 

Carol 22 anos 9º período Não Hotelaria 

Bruno 22 anos 9º período Não Transporte 
Marítimo 

Paula 26 anos 6º período Sim Órgão Público 

Figura 3 – Características dos participantes 
Fonte: Elaboração própria (2013)  
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3.2 CATEGORIAS DE ANÁLISE 

 

 Após a coleta dos dados, obtidos mediante a realização do grupo focal por 

meio do levantamento de questões contidas no apêndice A, com a presença de 

estagiários e ex-estagiários do Curso de Turismo da Universidade Federal 

Fluminense, os diálogos foram submetidos a uma análise qualitativa que originou 

quatro categorias. Algumas falas foram extraídas na íntegra com intuito de garantir a 

veracidade das informações. As categorias de análise serão expostas e examinadas 

nessa seção. 

  As categorias de análise são apresentadas da seguinte maneira: 

Características da geração Y; Percepções das outras gerações; Curso de Turismo 

versus realidade do mercado de trabalho; Reflexões sobre a formação em turismo.  

 

3.2.1 Características da geração Y 

 

 Como já explicado anteriormente, todos os participantes do grupo focal são 

denominados geração Y, ainda que a maioria não tivesse muita consciência de que 

são pertencentes a essa geração, pois não souberam explicar o que seria quando 

foram submetidos a perguntas que estão presentes no apêndice A. Porém, no 

momento do grupo focal, todos citaram características que os definiam como 

geração Y.  

 Desse modo, expuseram particularidades que marcam essa geração, as 

quais estão relacionadas com: permanente conexão com algum tipo de mídia social, 

valorização da diversidade, preocupação com questões sociais e direitos humanos, 

são mais criadores que receptores, além de curiosos, alegres, flexíveis, 

colaboradores, inovadores, formam redes para alcançarem objetivos, priorizam o 

lado pessoal ao profissional, são imediatistas, impacientes, decididos e voltados 

para resultados, não lidam bem com restrições, limitações e frustrações, encaram o 

trabalho como um desafio e diversão, além de prezarem o ambiente informal com 

transparência e liberdade e não terem medo da rotatividade de empregos 

(VASCONCELOS et al., 2010).  

 A fala de um participante, com relação à rotatividade de empregos, resumiu 

que esses jovens profissionais não estão tão preocupados assim com a garantia de 

empregabilidade em uma determinada organização, ao contrário das gerações 
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antecessoras. “A gente não se apega muito a um determinado emprego. Por 

exemplo, as pessoas entravam numa empresa e ficavam naquela empresa até a 

aposentadoria. A gente já quer coisa nova” (Mathias). 

 Esse relato mostra que a geração Y não se preocupa tanto em construir uma 

carreira de anos dentro de uma empresa, tais quais as gerações antecessoras, que 

ficavam anos dentro de uma mesma organização para garantir estabilidade e vínculo 

profissional. Hoje em dia, os jovens que estão se inserindo no mercado de trabalho 

querem novidades, aprender e ter satisfação no que fazem. Se, por acaso, a 

empresa em que atuam não tiver em sintonia com os objetivos desses profissionais, 

eles não pensam duas vezes e partem para a busca de outro emprego que os 

satisfaçam. 

 As questões mais levantadas pelos participantes foram as facilidades em lidar 

com a tecnologia. Todos possuíam celulares smartphones, com isso, acessavam a 

internet do próprio celular. É valido destacar que foi observado durante a realização 

do grupo focal, uma média de três participantes respondendo mensagens ao mesmo 

tempo em que respondiam as perguntas. Ferreira e Gaia (2013, p.4) apontam que 

“essa geração tem como forte característica a simultaneidade de atividades 

realizadas, utilizando, inclusive, mais de uma mídia ao mesmo tempo”. 

 Foi explanado por uma participante quais eram as ferramentas de 

comunicação mais utilizadas por ela em seu dia a dia. Sua resposta esclareceu o 

quanto sua vida pessoal está ligada ao uso de tecnologia e a dependência que pode 

ser gerada devido ao seu uso diário.  

 
 
Uso com frequência e-mail e celular que eu não vivo sem. Para onde eu vou 
meu celular está lá do lado. Até para tomar banho. Quanto ao facebook eu 
tive que desativar porque ele estava atrapalhando a minha vida, pois era o 
dia inteiro online naquilo, fuxicando tudo e estava viciante. Não conseguia 
fazer mais nada a não ser ficar conectada (Carol).   
 
 

 O diálogo de Carol esclarece o quanto as pessoas passam o tempo 

conectadas em suas redes sociais. Isso acarreta em uma dependência dos jovens 

aos seus aparelhos celulares. Hoje em dia, com o avanço da tecnologia, a maioria 

das pessoas possuem celulares smartphones, com isso, ficam ligadas a cada 

instante de tempo nas informações que surgem no ambiente digital. Como falado por 

Carol, até ao banheiro a participante do grupo focal levava seu celular. Isso acabou 

atrapalhando sua vida pessoal, pois a dependência dessa tecnologia a viciou a tal 
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ponto que atribuía alta importância ao que ocorria no mundo digital em detrimento de 

sua vida privada.  

 Porém, um participante refletiu sobre o avanço da tecnologia estar 

distanciando as pessoas. “As questões tecnológicas meio que suprem as interações 

entre as pessoas. Jantar ou almoço em família era muito importante. Hoje em dia 

meio que se perde” (Pedro). 

 Pelo fato da geração Y lidar diariamente com tecnologias, percebe-se 

afastamento desses jovens com as pessoas que estão ao seu redor. Isso é refletido 

no convívio do lar. Muitos hoje deixam de se interar socialmente para ficarem 

“plugados” em suas redes sociais e mandar/receber mensagens de texto. Ainda que 

estejam presentes em reuniões familiares ou de amigos, a preocupação maior é em 

estar verificando o status de suas mídias sociais.    

 Além da relação com a tecnologia, uma participante citou pontualmente outras 

diversas características que se referem à geração Y. “Dinâmica, exigente, 

tecnológica, ambiciosa, e também ávida por constantes mudanças. Sempre está 

com alguma novidade, alguma coisa que desafie e faça crescer” (Ana). 

   As pessoas que são dessa geração são consideradas “filhos da tecnologia”.  

Estão imersos na interatividade e no ambiente digital. São dinâmicos, além disso, 

mudanças ocorrem de maneira ágil e desordenada, as quais são refletidas nas 

escolhas e atitudes dos jovens. Buscam desenvolver competências por meio do 

comprometimento com os estudos, além do conhecimento adquirido mediante a 

obtenção de informações advindas do mundo digital. Logo, passam a ser exigentes 

na hora de escolher um trabalho, já que, são ambiciosos e procuram uma empresa 

que busque jovens talentosos, com visão empreendedora, dinâmicos e com espírito 

inovador, além de ofertarem a oportunidade de crescimento ao invés de estagnação 

em determinado cargo (THAMER, 2011). 

 Contudo, a geração Y manifesta um conceito de trabalho diferente das 

demais gerações citadas nesse presente trabalho. De acordo com Infante e Pfrimer 

(2011), para profissionais das gerações anteriores, uma boa faculdade era sinônimo 

de um bom emprego, estabilidade e uma carreira promissora. Atualmente, é 

necessário ter alguma experiência profissional desde o início da faculdade, falar pelo 

menos duas línguas, conhecer áreas diversas do seu campo de atuação e ter 

habilidades necessárias para alcançar os resultados esperados. No entanto, os 



57 
 

jovens profissionais que estão se inserindo no mercado enfrentam dificuldades no 

que se refere à falta de experiência. 

 
 

Eu vejo a nossa geração como uma geração que quer tudo muito rápido e 
acaba se prejudicando com relação à experiência. Porque na verdade a 
gente faz muita coisa ao mesmo tempo. Se prepara para muitas coisas e 
tudo rapidamente, não prezando pela experiência. É uma geração que sofre 
pela falta de experiência (Paula).  

 
 

 De acordo com a fala de Paula, há a falta de experiência dessas pessoas que 

fazem parte da geração Y. O fato de realizarem intercâmbio, conhecerem vários 

idiomas, terem uma boa formação não significa que já estarão empregados. Muitas 

empresas têm como pré-requisito para suas vagas, ter experiências anteriores. 

Conforme Infante e Pfrimer (2011), hoje em dia é necessário ter alguma experiência 

profissional desde o início da faculdade, conhecer áreas diversas do seu campo de 

atuação e ter habilidades necessárias para alcançar os resultados esperados. 

Porém, pelo fato da geração Y querer ter rapidamente salários altos, remuneração 

variável, horários flexíveis, liberdade para criar, promoção rápida e folgas generosas, 

acabam se tornando não tão experientes quanto o desejado pelas organizações.  

A próxima categoria expõe as concepções das gerações antecessoras no que 

se refere ao comportamento da geração Y. 

 

3.2.2 Percepções das outras gerações 

 

 É importante destacar as visões das outras gerações sobre a geração Y, foco 

desse estudo. Todos os participantes do grupo focal moram com os familiares 

pertencentes as demais gerações, além de trabalharem com pessoas também 

condizentes com as gerações mais velhas. Com isso, foi possível observar as 

percepções dessas outras gerações acerca do comportamento da geração Y.  

 Para Westerman e Yamamura (2007) apud Veloso, Silva e Dutra (2012) o 

termo geração, comumente, se remete a um dado grupo de pessoas, os quais 

nasceram em uma determinada época, vivenciaram eventos históricos e sociais 

significantes em estágios cruciais do seu desenvolvimento, que influenciaram sobre 

seus valores, suas atitudes e crenças. Já que todos os participantes lidavam 

diariamente com as gerações baby boomers e X, seja no ambiente de ambiente ou 

no recinto familiar, uma percepção genérica foi exposta por um dos participantes 
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sobre a geração Y. “A gente é percebido como uma geração muito individualista” 

(Bruno). 

A geração Y é reconhecida pelos demais como individualista ou até mesmo 

egocêntrica. Por terem nascido numa época em que estão inseridos no universo 

tecnológico e em uma economia voltada para o consumo exacerbado, muitos 

atestam que esses jovens priorizam o individualismo, em detrimento do coletivismo. 

Para Singly (2007) o individualismo pode ser compreendido como uma forma do 

indivíduo ser ele mesmo, desvencilhando-se dos limites sociais que lhe são 

impostos permitindo, assim, a construção de um estilo próprio, único, independente 

das imposições familiares. Na sociedade atual, mesmo que os filhos sejam sempre 

“os filhos de” e mantenham relações afetivas com seus pais, verifica-se que a 

construção de suas identidades depende muito menos das filiações familiares. Para 

o autor, os meios tecnológicos propiciam essa individualização, na medida em que 

permite cada membro da família ficar no seu próprio quarto, escutar música, jogar 

jogos de vídeo, assistir filme em sua televisão, telefonar no seu celular. 

Por isso, não somente no ambiente de trabalho, como também na vida 

privada, as pessoas pertencentes à geração Y, acabam não dando a importância 

necessária ao pensamento coletivo, mas restringindo-se apenas às suas vontades 

particulares. É válido destacar que essa restrição para o individual ocorre também 

no ambiente de trabalho.    

 A geração baby boomer, diferentemente da geração Y, segue os valores 

tradicionais relacionados ao cumprimento de seus deveres com relação à carreira, 

lealdade à organização, educação e criação dos filhos, matrimônio, entre outras 

características. Já para a geração X, a qualidade de vida se tornou um dos assuntos 

mais importantes entre os integrantes dessa geração, que prezava, entre outros 

aspectos, liberdade no trabalho e nos relacionamentos pessoais.  (VELOSO; SILVA; 

DUTRA, 2012).   

 Uma vez que a geração Y está sempre em contato com coisas novas e 

também não exibe dificuldade em lidar com o novo, muito menos com novas 

tecnologias que auxiliam no momento de trabalho, o contrário ocorre com as outras 

gerações mais antigas que, por sua vez, alguns indivíduos dessas gerações ficam 

presos ao conservadorismo e ao que é tradicional, fazendo com que a empresa não 

esteja aberta a tantas mudanças. Esse fato pode ser observado na fala de um 

participante.  
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A nossa geração fala o que pensa. Se não está dando certo, a gente pode 
melhorar isso. A gente quer inovar e modificar. E eu acho que isso muitas 
vezes entra em conflito, porque aquela pessoa que é mais velha acha 
sempre que vai estar ali mandando, e não aceita a opinião de alguém mais 
novo que queira mudar/inovar naquela questão do método que a empresa já 
trabalha (Carol). 
 
 

 Os jovens da geração Y são destemidos e cheios de energia. Falam o que 

vem na cabeça, não pensando nas consequências de seus atos. A hierarquia e 

qualquer tipo de burocracia, aquela que torna as decisões mais lentas, também são 

aspectos negativos para tal geração (THAMER, 2011). Como já visto, essa geração 

está sempre com sede por mudanças, não gostam de estagnação nas ações que 

realizam em seu dia a dia, nem nas tarefas que executam no ambiente de trabalho. 

Gostam de propor e implantar ideias para garantir o progresso da empresa quando 

se deparam com dificuldades.  

 Todavia, quando trabalham com outras gerações, especialmente as mais 

antigas que tem certo receio em alterar o status quo da organização, não é incomum 

haver atitudes como contestação, inquietação e insubordinação que podem ser 

percebidas, algumas vezes, no cotidiano das organizações atuais quando há a 

presença da geração Y (VELOSO; SILVA; DUTRA, 2012). Por isso, os trabalhadores 

que são dessa geração priorizarão buscar empresas “que não coloquem barreiras à 

sua liberdade e aos usos de seus conhecimentos e de suas habilidades”, pois não 

aceitam atitudes conservadoras de gestores conservadores. (VASCONCELOS et al., 

2010, p.5).  

 No entanto, é válido ressaltar que, cada organização possui uma visão e uma 

forma de atuação particular. “A visão e a forma de agir convencionada entre os 

indivíduos de uma determinada organização denomina-se cultura organizacional” 

(VALENTIM et al., 2003, p.3). Logo, conforme a fala de Carol, talvez a empresa em 

que estagiou não queria mudar o método de trabalho. Mas, como a participante é da 

geração Y, e os pertencentes a essa não são tão flexíveis no que se refere a 

seguirem regras e tradições, acabam entrando em conflito com as gerações mais 

antigas e até mesmo com o modo de trabalho de alguns funcionários. Porém, Bruno 

fez uma observação durante a realização do grupo focal. 

 
 
Eu acho que a geração Y tem que saber mais ou menos como é o 
funcionamento da empresa, como é o seu patrão no caso. Deve saber qual 
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é o objetivo da empresa. Muitas vezes a gente tem uma ideia brilhante, mas 
pode não se adaptar ao comportamento da empresa, ao que ela está 
querendo (Bruno). 
 
 

 O diálogo de Bruno explica que não adianta os jovens profissionais da 

geração Y ter ideias inovadoras ou, até mesmo ações diferentes no que tange ao 

modo de trabalhar, se não for isso que a empresa deseja de seus funcionários. Visto 

que, como já esclarecido, as atitudes e propostas das pessoas que são da geração 

Y devem ir de encontro também com a cultura organizacional da empresa. Caso 

contrário, haverá conflitos dentro do ambiente de trabalho. 

 Porém, nada impede que a empresa administre essa diversidade existente 

em um ambiente de trabalho. Pereira e Hanashiro (2010) asseguram que defender a 

ideia da diversidade dentro das organizações é uma ação positiva para a evolução 

dessas, pois consideram que ela complementa o acesso a novos nichos do 

mercado, eleva a moral e incrementa a produtividade dos indivíduos.  

 A fala de uma participante do grupo focal mostrou que em um ambiente de 

trabalho as diversas gerações podem trabalhar sem haver conflitos. “No meu estágio 

eu nunca tive conflito nem com meu chefe, nem com ninguém pelo fato de existirem 

diversas gerações. Essa questão de estar online o meu chefe é muito aberto a 

mudanças” (Mariana). 

 O diálogo de Mariana mostra que pode haver diversas gerações em um 

ambiente de trabalho, as quais desempenham suas tarefas sem entrar em conflito 

com outros funcionários que possuem comportamentos distintos, peculiares da 

geração que pertencem. Alegou que o chefe é aberto a mudanças e não se 

incomoda do fato de uma funcionária da empresa estar conectada com o ambiente 

digital. 

 Em contraposição a opinião anterior, uma participante do grupo focal 

destacou que são notórios os conflitos existentes entre as gerações antecessoras 

com a geração Y, porém não há diálogo para melhor convívio entre elas. “Eu não 

vejo tentativa de vínculo. De uma geração aprender e ensinar com a outra. Tem a 

crítica de falta de interação, mas não há iniciativa de interação entre todas as 

gerações” (Paula).  

 
 A participante Paula abordou a falta de comunicação entre as gerações. Não 

há o primeiro passo de nenhuma das gerações para uma relação harmoniosa. Cada 
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uma acaba ficando isolada das demais e estereotipando a maneira de viver a vida e 

como se comportam no trabalho. Cabe ao gestor distinguir as diferenças de cada 

grupo de indivíduos que pertencem a uma determinada faixa etária, os quais se 

intitulam de gerações, para alocá-las em posições de trabalho que estejam de 

acordo os perfis de determinado grupo (CARVALHO; NASCIMENTO; SERAFIM, 

2012). Mas isso não significa que, mesmo com perfis distintos, não possa haver 

interação entre as gerações para obtenção de harmonia e melhor entendimento do 

modo de pensar e viver a vida das diferentes gerações. 

 A próxima categoria irá expor o dualismo existente entre o Curso de Turismo 

com a realidade do mercado de trabalho.  

   

3.2.3 Curso de Turismo versus realidade do mercado de trabalho 

 

 Essa categoria irá analisar a dicotomia presente entre a proposta dos cursos 

de graduação em turismo com as imposições do mercado de trabalho. Pelo fato de 

todos já terem estagiado ou estarem estagiando, emergiram questões relevantes, 

fruto da própria experiência obtida nessa relação inicial com o mercado de trabalho. 

Embora, para Souza (2008), nos dias de hoje, seja possível perceber a 

diversificação das possibilidades de atuação para o profissional em turismo, ainda 

há muitos profissionais que trabalham somente em funções operacionais, como foi 

caso do ex-estagiário Mathias.  

 
 

Meu trabalho era ficar sentado no balcão esperando o turista chegar. Para 
dizer a ele que, se ele quisesse visitar o espaço, ele tinha que esperar até 
meia hora fracionada. Para um de nós que trabalhávamos lá, que era eu e 
mais seis pessoas, acompanhá-los. Tínhamos que esperar formar grupo. Se 
não formasse nós iríamos somente com uma pessoa. Basicamente era ficar 
guiando as pessoas pelo espaço mostrando as coisas que tinham lá 
(Mathias).  
 
 

 A fala desse participante mostrou que quando não há a presença de turistas 

no seu local de trabalho, ele fica em um tempo ocioso. Não foram delegadas tarefas 

para quando os estagiários estivessem sozinhos em seus postos de trabalho. Além 

disso, sua atividade principal era guiar pessoas. De acordo com sua fala, não era 

permitido em seu estágio fazer nada além do que um guiamento. Sem a vinda de 

turistas, tinham que ficar no balcão a espera de visitantes para conhecer o espaço.   
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 Lara (2010) afirma que um profissional em turismo qualificado deve atender 

as demandas do turismo, e, assim, agir com conhecimento de causa, além de 

implementar mudanças necessárias que a atividade turística exige. Porém, isso não 

é o que o se observa na realidade do mercado profissional. Como já visto, os 

estudantes que estão se inserindo no mercado de trabalho, além de ocuparem 

cargos operacionais, muitos não recebem treinamento para executarem suas tarefas 

no dia a dia dos seus estágios e, por isso, ficam com expectativas frustradas. Isso é 

percebido na fala da participante Carol. 

 
 

O meu estágio não atendeu minhas expectativas, porque eu não tive 
treinamento. Eu aprendi o que outra estagiária me ensinou. Então, aprendi 
do jeito como ela fazia. Não necessariamente era o jeito certo. Eu ficava 
sozinha no meu posto. Eu não tinha nenhum tipo de supervisão. Eu lidava 
com dinheiro. Então, se sumisse alguma coisa dali, a responsabilidade seria 
minha. Coisa que eu não podia fazer, pois não tive treinamento (Carol). 
 
 

 A fala da participante consta que ela não teve treinamento. O treinamento que 

foi dado, praticamente foi realizado por outra estagiária ao invés de ser feito pelo 

supervisor de estágio. Além do mais, não é permitido que estagiários trabalhem com 

dinheiro. Mas isso ocorreu durante o período de estágio da participante do grupo 

focal. Também não é admitida a ausência do supervisor de estágio durante o 

momento de trabalho de estagiários. Porém, Carol não recebia supervisão alguma.  

 Mesmo que existam diversas opções de atuação para esses profissionais em 

turismo, ainda há barreiras no adentro ao mercado de trabalho. Isso acarreta na 

desmotivação e, até mesmo, na busca por novas áreas de atuação (SOUZA, 2008). 

Fonseca (2005) apud Souza (2008) afirma que um dos fatores geradores desse 

descontentamento presente nos formados em turismo é o distanciamento existente 

entre teoria e prática, no que se refere ao ensino superior nessa área. 

 Todos os participantes do grupo focal abordaram o afastamento entre a sua 

formação com os desejos do mercado. Além disso, destacaram que ter experiência 

é o que mais o mercado de trabalho valoriza. Ter uma formação superior em turismo 

não garante oportunidades. 

 
 
O mercado de trabalho em turismo exige experiência. Então, se você fez 
cursos, faculdade e chega ao mercado de trabalho de turismo sem 
experiência, a pergunta é: porque você fez turismo? Essa é a real. Se 
chegar uma pessoa que fez engenharia, tem quatro idiomas e uma que fez 
turismo sem idiomas é a pessoa que fez engenharia que vai entrar (Bruno). 
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 O argumento de Bruno expõe que para conseguir entrar no mercado de 

trabalho relacionado com o turismo, é necessário experiência. Para o mercado, o 

que basta é a experiência na área de atuação e não a formação ser em turismo. Por 

isso, muitos profissionais de outras áreas conseguem obter trabalhos em áreas de 

atuação que pertencem aos bacharéis em turismo, pois sob o ponto de vista do 

mercado, ter experiência e conhecimento de idiomas já é o suficiente para garantir 

uma vaga de trabalho. 

 Fornari (2006) acrescenta que os profissionais de turismo estão recebendo 

críticas quanto à inadequação das suas formações frente às exigências do 

contemporâneo mercado de trabalho em turismo. É notória uma crescente 

necessidade de interação entre a academia e o setor produtivo, para que possa 

haver “sintonia entre as demandas de capacitação do mercado e o modelo 

pedagógico adotado nas instituições de ensino” (FORNARI, 2006, p.24).   

 Entretanto, para Souza (2008), as instituições de ensino superior não podem 

ser voltadas estritamente para o viés mercadológico. Segundo Frigotto (2000) apud 

Souza (2008, p.27) “essas instituições não podem subordinar a qualificação humana 

às leis do mercado e à sua adaptabilidade e funcionalidade aos organismos que os 

representam”. É preciso haver diálogo entre as instituições de ensino superior e o 

mercado, para que haja articulação da teoria com a prática.  

 Outro apontamento levantado pelos participantes da geração Y se refere à 

garantia da empregabilidade nos dias atuais. A fala de Ana esclarece essa questão. 

 
 

Para garantir a empregabilidade atualmente você tem que ser um bom 
funcionário. Deve ter uma boa postura, ser pontual. Saber trabalhar em 
equipe também é essencial para ser mantido no emprego por muito tempo. 
Porém, principalmente você tem que dar resultado. Se você estiver dando 
resultado do que a sua empresa espera de você, você é um bom 
funcionário (Ana). 
 
 

 Apesar de a alta rotatividade ocorrer nas organizações em que estão 

presentes pessoas pertencentes à geração Y, esses jovens profissionais, embora 

não tenham medo da mudança de trabalhos, desejam permanecer nas empresas 

para que possam aprender com o seu dia a dia de trabalho. Logo, o diálogo de Ana 

esclarece que, para ser um bom funcionário e garantir a empregabilidade, 

independente da geração que a pessoa pertença, é necessário ter uma boa postura 
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e ser pontual. Além disso, saber trabalhar em equipe é a principal característica que 

Ana destaca para um trabalhador se manter na empresa. Ser um bom funcionário 

para Ana é também atingir os resultados que a organização espera de seu 

colaborador.  

 Ainda envolvendo a temática mercado de trabalho, foi perguntado aos 

participantes o que seria ter sucesso na carreira. Uma participante explanou sua 

opinião e a maioria estava de acordo. “Fazer o que gosta, ganhando bem e sendo 

reconhecido pelo seu trabalho” (Mariana). 

 A fala de Mariana foi semelhante à opinião de todos os participantes. Ter 

sucesso na carreira é trabalhar no que se identifica, além de ser recompensado 

financeiramente nas funções que atua. Ser reconhecido pelas tarefas que executa 

também é motivo para ter sucesso na carreira.    

 A próxima categoria apresenta algumas reflexões dos estudantes de turismo 

da Universidade Federal Fluminense sobre esse distanciamento entre a teoria 

aprendida ao longo do curso com a atual realidade do mercado de trabalho, o qual 

recebe jovens profissionais que estão começando a se inserir em sua área de 

formação. 

 

3.2.4 Reflexões sobre a formação em turismo  

 

 Nessa categoria são expostas reflexões específicas sobre a formação em 

turismo que a Faculdade de Turismo da Universidade Federal Fluminense oferece a 

seus alunos, além de identificar suas opiniões sobre a relação entre o que é 

ensinado no curso com as imposições do mercado de trabalho para essa área de 

atuação dos futuros bacharéis em turismo. Ainda, são esclarecidos quais são os 

planos profissionais desses estudantes para quando terminarem a graduação. 

 Uma questão levantada por uma participante do grupo focal foi a falta de 

estágios relacionados com o que se aprende na Faculdade de Turismo da 

Universidade Federal Fluminense. O objetivo da faculdade é formar bacharéis aptos 

para trabalharem com gestão e planejamento turístico. Todavia, quando chegam ao 

estágio, geralmente o primeiro contato com o mercado de trabalho, se deparam com 

estudantes ocupando cargos operacionais. 
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O choque que nós encontramos aqui na faculdade é que a gente aprende 
muitas teorias e no mercado de trabalho, quando a gente vai começar, nós 
nunca começamos pela parte que aprendemos aqui na faculdade. 
Começamos pelo operacional. Como não tem muito o lado operacional aqui 
dentro, levamos esse choque. Se fôssemos estagiários na área de 
planejamento, de pensar, realizar, implantar o turismo, a faculdade ajudaria 
muito (Paula). 
 
 

 A fala de Paula mostra que quando os estudantes de turismo buscam por 

estágios, esses deparam apenas com oportunidades de cunho operacional ao invés 

de vagas voltadas para gestão e planejamento. Acabam estagiando em locais cujos 

trabalhos são distantes do que a faculdade realmente os prepara. As disciplinas 

oferecidas pelo Curso de Turismo da Universidade Federal Fluminense preparam os 

discentes para gerir e pensar o turismo como se fossem gestores. No entanto, 

quando chegam pela primeira vez ao mercado não possuem autonomia para lidar 

com a atividade turística de maneira administrativa, mas sim operacional. Com isso, 

tudo que é aprendido na faculdade, os estudantes acabam não pondo em prática 

suas tarefas e a faculdade acaba não os auxiliando, pois ficam restritos apenas a 

vagas de estágio inferiores, ao invés de serem condizentes com o que aprendem. 

 Contudo, como já esclarecido nesse estudo, a geração Y possui altas 

expectativas e quando chegam ao mercado acabam se frustrando com o que se 

deparam no dia a dia de trabalho. Já as gerações mais antigas, ao contrário da 

geração Y, têm mais paciência no que se refere a construir uma carreira dentro de 

uma organização. Podem começar em uma empresa ocupando cargos operacionais, 

porém, já que a alta rotatividade em empregos não é principal característica dessas 

gerações mais antigas, depois de anos, assumem cargos de gestão. Não obstante, 

a geração Y já almeja iniciar em uma empresa realizando funções de gestores, sem 

mesmo aprender o básico, pois altos salários e rápida ascensão hierárquica são 

alguns anseios dessa geração.   

 A fala de Carol expressa esse afastamento no que se refere ao curso de 

turismo auxiliar nas tarefas executadas no ambiente de estágio. “No dia a dia você 

vai aprender o seu trabalho com a rotina. Aqui na faculdade ensinam muita coisa 

teórica. Não temos coisas práticas, cursos práticos, aulas práticas” (Carol). 

 Conforme o diálogo de Paula será no cotidiano de trabalho que o estagiário 

irá aprender a executar suas atribuições. Isso porque a faculdade não disponibiliza 

aulas práticas, nem também cursos práticos a curto-prazo, para apoiar esses 

profissionais no dia a dia das suas funções. Souza (2008, p.26) acrescenta que: 
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No decorrer do processo formativo, a prática se constitui em parte 
indispensável para o desenvolvimento dos conteúdos teóricos. O 
profissional que atua no turismo precisa saber aplicar os conhecimentos 
adquiridos frente às diversas realidades que lhes serão colocadas e ter 
capacidade crítica e reflexiva sobre as circunstâncias que o cercam. Ele 
precisa pensar o sentido de suas ações, interrogando-se sobre possíveis 
alternativas, planejando e avaliando os resultados alcançados com o 
desenvolvimento do turismo. Por isso, é necessário oferecer aos alunos, 
durante sua formação, experiências práticas, contatos com a realidade que 
conduzam ao questionamento e, principalmente, contato com o mercado de 
trabalho. 
 
 

 Porém, é válido ressaltar que, embora haja anseio dos discentes por aulas 

práticas, o Curso de Turismo da Universidade Federal Fluminense é de graduação, 

não tendo esse caráter, ao contrário de um curso tecnológico, o qual oferta 

disciplinas práticas, além da existência de laboratórios práticos com intuito de 

ministrar essas aulas.  

 Lara (2010) atenta que, para se vivenciar o turismo, é preciso uma formação 

plural do bacharel em turismo. Com isso, para o autor, os recursos humanos 

assumem destaque considerável frente às práticas pedagógicas desenvolvidas 

pelas instituições de ensino superior. O processo de ensino/aprendizagem se torna 

significante na formação do bacharel em turismo, pois esse profissional será capaz 

de participar do desenvolvimento do turismo. Fornari (2006, p.26) acrescenta que, 

como o turismo também é uma atividade de prestação de serviços, a qualificação 

dos recursos humanos “favorece o aproveitamento racional e rentável para o setor, 

auxiliando do desenvolvimento da atividade turística”. 

 Devido ao processo de ensino/aprendizagem da Faculdade de Turismo da 

Universidade Federal Fluminense estar distante das exigências do mercado, de 

acordo com os participantes do grupo focal, o diálogo de Carol ilustra sua opinião. 

“Eu pretendo fazer outra faculdade, em outra área. Não me sinto realizada com 

turismo. Não me sinto feliz no turismo. Tudo que eu quero é trocar de área” (Carol). 

 A participante Carol não está feliz no curso de graduação que escolheu. 

Almeja pela troca de área de atuação e, com isso, fazer outra faculdade. Não está 

realizada no curso que escolheu. Porém, outra participante apontou uma visão, a 

qual argumenta que não é fazendo outra faculdade que haverá realização 

profissional. 
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Hoje em dia, não necessariamente você vai fazer outra faculdade e vai se 
realizar. O que mais a gente vê são pessoas que fizeram, por exemplo, 
curso de direito e que no final estão trabalhando com gastronomia. Essa 
mudança não só acontece com quem está no turismo, quem está 
insatisfeito. Isso é uma coisa que acontece com todo mundo. O ruim é que 
você vai sair da faculdade e ver o mercado de trabalho oferecendo uma 
oportunidade que eu não imaginava. O salário é uma merreca. O que eu 
vou fazer? Preciso me sustentar, não vou viver com meus pais a vida 
inteira. A maioria das pessoas, assim como eu, sai sem ter ideia do que vai 
fazer. É meio frustrante (Ana). 

 
 

 O fato de fazer outra faculdade não quer dizer que o estudante garantirá 

realização profissional. Muitos profissionais, atualmente, têm formações distintas 

com relação aos seus trabalhos. Fazer outro curso de graduação não significa estar 

empregado na área que a pessoa escolheu. Pode ser que ofereçam também 

salários baixos e o que o discente estudou seja diferente do que irá encontrar na 

realidade do mercado atual. Isso não acontece apenas com o Curso de Turismo. 

 Além disso, como são jovens profissionais, almejam sair da casa dos pais e 

ter retorno financeiro no que fazem. Para isso ocorrer, é necessário haver correlação 

com o que estudam e o que o mercado oferece de oportunidades. Portanto, é 

percebido, conforme a fala de Ana, que os alunos não sabem o que irão fazer ao 

término da graduação, uma vez que, essa dificuldade de encontrar oportunidades 

que os satisfaçam e que tenham relação com a sua área de formação é corriqueira, 

não é restrito apenas ao Curso de Turismo. 

 Além disso, uma participante expôs também que, embora não tenha realizado 

outro estágio, apenas o que está realizando no momento, não se sente totalmente 

frustrada com relação a sua área de formação, nem com o mercado de trabalho.  

 
 

Por mais que eu esteja estagiando, estou ainda no começo e não tenho 
experiência profunda, não me sinto completamente desmotivada. Sei que 
tem essa rivalidade entre academia e o mercado. Essa é a principal 
questão. Mas isso me motiva a tentar outra alternativa. Não sei se vou 
conseguir no mercado. Porém, vale a reflexão: se alguma coisa não está 
acontecendo, porque eu não posso tentar resolver? Pode ser que eu 
consiga resolver e também que eu não consiga. Não sairei totalmente 
desmotivada da faculdade. Até porque nunca tive experiência anterior. 
Talvez também falte atitude nossa, dos alunos e da faculdade. Vou fazer 
minha parte, tentar mudar essa realidade, essa falta de perspectiva (Paula). 
 
 

 A fala de Paula mostra que não são todos que sairão desmotivados da 

Faculdade de Turismo. Por mais que haja disparidade entre a academia e o 

mercado, não significa que não poderão tentar resolver essa questão. Esses 
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profissionais são jovens, muitos estão começando a entender o funcionamento do 

mercado neste momento. Ainda moram com os pais e estão entrando na fase adulta 

e ganhando maturidade com essa dicotomia. Por que não podem pensar numa 

solução para resolver esses problemas? Por que não propõem ideias para a 

faculdade resolver esses assuntos no que se refere à obtenção de estágios?  

 O bacharel em turismo precisa ser um tipo de profissional flexível e adaptável 

perante as variadas realidades com as quais se depara em sua profissão (LARA, 

2010). Porém, já que esses novos profissionais são pertencentes à geração Y, 

conforme exposto nesse estudo, se cansam rápido das coisas, pois mudanças 

ocorrem diariamente. Assim, devido a essa ansiedade, trocam de opiniões 

rapidamente e acabam se prejudicando no que se refere ao viés profissional de suas 

vidas.   

 O processo de busca por um trabalho requer um tempo de amadurecimento e 

paciência de esperar pelas janelas de oportunidades. Esse é um ponto fraco da 

geração Y. Portanto, conforme Thamer (2011), altas taxas de rotatividade e pouco 

tempo de permanência nas organizações não permitem aos profissionais dessa 

geração as construções da base de empregabilidade (desenvolvimento de sólidas 

competências técnicas e comportamentais, além de participação decisiva em 

projetos de sucessos). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O principal objetivo desse estudo foi pesquisar as percepções da geração Y 

com relação ao mercado de trabalho. Esse objetivo foi alcançado a partir da 

realização de uma pesquisa teórica e empírica. Porém, esse só foi atingido devido 

abrangência de quatro objetivos específicos: 1) Elucidar como a Era Informacional 

tem refletido na atual dinâmica das organizações; 2) Identificar quais são as 

características de geração Y; 3) Expor sobre a formação e atuação do bacharel em 

turismo frente à realidade no mercado de trabalho; 4) Apresentar as reflexões dos 

estudantes de turismo da Universidade Federal Fluminense acerca das experiências 

obtidas nos estágios realizados. 

 O primeiro objetivo foi atingido mediante uma pesquisa bibliográfica acerca de 

como a Era da Informação influencia na atuação dos funcionários, frente às tarefas 

que são atribuídas a eles, além de intervir no modo de atuação das organizações no 

mercado profissional.  

 Leitura e análise de artigos científicos, livros, monografias, dissertações e 

revistas empresariais, que fazem parte da pesquisa bibliográfica, também foi 

utilizada para cumprimento do segundo objetivo desse estudo. Uma vez que, é 

preciso entender os apontamentos dos autores sobre a geração Y, além de que, foi 

realizada uma pesquisa empírica, execução de um grupo focal, que expunha as 

particularidades dessa geração. 

 Já para o alcance do terceiro objetivo, o grupo focal efetuado, esclareceu o 

distanciamento existente entre formação e atuação do bacharel em turismo perante 

a realidade do mercado. Além disso, é válido destacar que, o referencial teórico 

também auxiliou no que se refere obter mais explicações sobre esse dualismo.   

 Para o último objetivo, o diálogo exposto pelos participantes do grupo focal, 

apresentou as reflexões dos estudantes da Universidade Federal Fluminense 

pertencentes ao Curso de Turismo. Com isso, nas falas, foi possível perceber 

considerações acerca, não apenas do curso, como também de seus planos 

profissionais, quais são as expectativas sobre o mercado de trabalho e 

entendimento sobre o que é ter uma carreira de sucesso. 

 Com a emergência e análise das seguintes categorias: a) Características da 

geração Y; b) Percepções das outras gerações; c) Curso de Turismo versus 

realidade do mercado de trabalho; d) Reflexões sobre a formação em turismo; 
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cumpriu-se, finalmente, o objetivo geral, além de responder a questão problema 

apresentada no início deste trabalho.  

 Foi possível identificar que a geração Y está frequentemente conectada e 

possui fácil manuseio das tecnologias, em detrimento das gerações antecessoras, 

que possuem certo receio ao que é considerado novo. Além disso, devido ao fato de 

não estarem tão preocupados com o tempo de permanência nas organizações, 

acabam não adquirindo experiências e se frustram rapidamente por não 

conseguirem obter cargos gerenciais, ficando muitas vezes restritos a funções 

operacionais. 

   Não obstante, as gerações antecessoras enxergam esse comportamento da 

geração Y como falta de comprometimento, além do mais, essa geração é vista 

como impaciente, que sempre está ávida por mudanças e, muitas vezes, vai ao 

contrário do método engessado de trabalhar que uma empresa possa adotar.  

 No que tange ao Curso de Turismo, muitos abordaram o distanciamento 

existente entre ao que é ensinado na faculdade e o que se vivencia, de fato, no 

mercado de trabalho. Muitos alunos se queixaram que o curso apresenta uma 

grande bagagem teórica quando, na realidade, o mercado oferece aos profissionais 

de turismo vagas em setores operacionais. Contudo, esse conflito não ocorre 

apenas no Curso de Turismo. Como discutido, esse problema está sendo corriqueiro 

frente a outras áreas de atuação, já que, são oferecidas vagas operacionais para 

quem não tem experiência. 

 A principal dificuldade encontrada para realização da pesquisa foi devido ao 

fato de haver mais revistas empresarias que abordem o tema de gerações no 

contexto organizacional. Quanto a artigos científicos e livros voltados integralmente 

para o assunto de gerações, foi difícil de ser encontrado. Isso porque esse tema, 

com relação a outros temas da administração, é relativamente novo. Além disso, 

constatou-se a não ocorrência de trabalhos que abordam a atuação das gerações no 

mercado profissional que envolve o fenômeno turístico. 

 Outra dificuldade encontrada também foi no momento de realizar a pesquisa 

de campo. Devido ao método de coleta ser um grupo focal e, desse modo, 

necessitar que os participantes estejam reunidos em um mesmo dia, horário e local, 

destaca-se o quão é difícil promover essa reunião, uma vez que nem todos possuem 

disponibilidade para participar de uma pesquisa como esta. Além disso, há de se 

considerar que os integrantes, necessariamente, deveriam ter feito estágio ou estar 



71 
 

estagiando, fator que dificulta ainda mais a presença dos participantes, visto que 

muitos, nesse momento, estão dividindo o seu tempo entre a faculdade e o mercado 

de trabalho. Considerando que todos eles são pertencentes da geração Y, e esses 

estão frequentemente conectados com suas redes sociais, optou-se 

estrategicamente por fazer uso do facebook, entendendo que esta seria uma 

ferramenta mais fácil e prática de convidar esses jovens a participar do grupo focal. 

 Dessa forma, esta pesquisa poderá contribuir com a universidade, na medida 

em que promove uma maior reflexão das razões que levam os estudantes a estarem 

insatisfeitos com o curso de graduação escolhido e reunir ideias, a fim de serem 

implementadas com propósito de tentar suprir os problemas enfrentados pelos 

discentes quando é chegada a hora de ingressar no mercado de trabalho.   

 Para o mercado de trabalho, identificar as características que os jovens 

profissionais da geração Y apresentam e, principalmente, saber geri-las é um fator 

de sucesso para que as organizações não encontrem dificuldades no que se refere a 

administrar seus recursos humanos.  

  Em suma, é necessário haver mais pesquisas que abordem a geração Y, 

principalmente a relação dela com as demais gerações presentes no mercado de 

trabalho. Pois, como já mencionado, esse será um fator determinante para as 

empresas gerirem de maneira mais harmônica o comportamento dos seus 

funcionários, além de proporcionar reflexões sobre o que deve ser mudado na 

cultura e na estrutura organizacional, caso ela esteja aberta para mudanças de seu 

status quo. 
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APÊNDICE A – Roteiro do grupo focal geração Y 

 

- BREVE APRESENTAÇÃO DOS TÓPICOS DE DISCUSSÃO (MODERADOR) 

 

- REGRAS BÁSICAS: 

 

1) A SESSÃO SERÁ GRAVADA 

2) O SIGILO DOS PARTICIPANTES SERÁ GARANTIDO 

3) UMA PESSOA FALARÁ POR VEZ 

4) NÃO DEVEM EXISTIR CONVERSAS PARALELAS 

5) TODOS DEVEM PARTICIPAR, DESTACANDO A SUA OPINIÃO 

 

BLOCO 1 – Apresentação dos participantes (quebra-gelo) 

 

 Nome 

 Idade 

 Está em qual período?  

 Você está estagiando ou já estagiou? Em qual seguimento? 

 

BLOCO 2 – Questões específicas 

 

1. Como foi seu processo seletivo? Após a contratação, o estágio atendeu as suas 

expectativas? 

2. Quais eram/são suas atribuições no ambiente de estágio? 

3. Como vocês definem a geração que se enquadram? 

4. Vocês tem consciência de que são denominados “geração Y”? 

5. Como vocês acreditam que são percebidos pelas demais gerações (especialmente 

as mais velhas)? 

6. Para quem convive/conviveu com outras gerações no ambiente de trabalho, há 

dificuldades de relacionamento? 

7. As ações adotadas pela empresa que você estagia/estagiou atendem/atenderam as 

expectativas da geração Y? (flexibilidade; uso de mídias sociais; telefone celular – 
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uso pessoal; promoções; altos salários; ambientes menos formais; liberdade de 

opiniões e sugestões; promove/promoveu a criatividade e inovação ...) 

8. Quais são as ferramentas de comunicação mais utilizadas por vocês no dia a dia? 

Com que frequência utilizam? 

9. O curso de Turismo auxilia/auxiliou nas tarefas executadas no trabalho 

(teoria/prática)? 

10. O que é necessário para garantir a empregabilidade nos dias atuais? 

11. Você se sentia/se sente realizado no estágio? 

12. Quais são os seus planos profissionais após terminar a graduação? 

13.  O que é ter sucesso na carreira? 

 

BLOCO 3 – Questões de encerramento 

 

 O que vocês destacam de mais importante nessa discussão? 

 Gostariam de acrescentar algo que não foi discutido? 

 

 

 


