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Resumo 

 

O objetivo deste trabalho foi  compreender as principais âncoras de carreiras da geração 

Y no mercado publicitário de Aracaju, além de entender como elas podem influenciar na 

relação entre estes profissionais e as agências de publicidade e propaganda que fazem 

parte da geração Y, na cidade de Aracaju. A análise dos dados aponta como conclusão 

que os publicitários, sujeitos dessa pesquisa, estão alinhados com os referenciais teóricos, 

porém, em determinados aspectos, eles são influenciados pelas gerações anteriores, 

principalmente considerando os fatores socioculturais. 
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Introdução 

 

O presente trabalho pretende entender quais são as principais âncoras de carreiras 

da geração Y no mercado publicitário de Aracaju, além de compreender como as âncoras 

de carreiras podem influenciar na relação entre estes profissionais e as organizações dessa 

realidade. O conceito de âncoras de carreira foi criado com base no trabalho de Schein 
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(1993), no sentido de caracterizar quais são os valores que direcionam as carreiras, valores 

esses que são alterados a depender das experiências de vida de cada pessoa. De acordo 

com Machado e Seixas (2015) a gestão de carreira é necessária, porém complexa de se 

realizar, pois conta com diversos fatores, muitas vezes disponibilizados pela organização, 

mas planejado pelo funcionário. 

De acordo com Comazzetto et al., (2016), Veloso et al., (2008) e Zemke et al., 

(2000) as gerações de trabalhadores podem ser divididas em baby boomers, geração X e 

geração Y. Os baby boomers, buscam provar o seu valor dentro do mercado de trabalho, 

já os representantes da geração X têm a necessidade de se manter vivo no mercado de 

trabalho, ou seja, empregados. Os Y são a geração mais conectada, escolarizada e que 

procuram o rápido desenvolvimento da carreira. Comazzetto et al., (2016) e Veloso et al., 

(2008) dividem as gerações da seguinte forma: baby boomers, nascidos até 1964; geração 

X, nascidos ente 1965 e 1977; geração Y, nascidos a partir de 1978 a 1995. 

Cada geração apresenta suas necessidades e desejos dentro das organizações a 

partir de um conjunto de fatores que são vivenciados durante toda a sua vida, sejam eles 

valores, visão de mundo ou fatores políticos, sociais ou econômicos. Sendo assim, tais 

características influenciam no comportamento e na maneira de viver dos indivíduos de 

cada geração e são esses fatores que fazem a diferenciação de gerações, cobrando da 

sociedade o desafio contínuo de entender e se adequar às mudanças trazidas pelas novas 

gerações (SÁ e PRADO, 2015; VASCONCELOS et al., 2010). 

A geração Y surge a partir do desenvolvimento tecnológico e o fácil acesso à 

informação. A geração Y chega às organizações com uma percepção diferente da carreira, 

buscando aprendizado e desenvolvimento que possibilite o estilo de vida que desejam, 

além disso, almejam o crescimento profissional dentro das organizações (VELOSO et al. 

2012). São esses jovens que estão exigindo que as empresas abram um leque de 

possibilidades para traçarem estratégicos de gestão de pessoa que atendam as expectativas 

da geração em questão. Nesse sentido nos interessou saber quais os valores que movem 

esses indivíduos dentro do mercado publicitário, ou seja, quais as principais âncoras de 

carreiras da geração Y? 

Por essas diferenças de realidades e pensamentos, a gerência de profissionais 

dessa geração tem que ser feita de forma diferenciada, preocupando-se com fatores que 

não eram levados em conta quando se trabalhava com os baby boomers e X. Alterando 

assim a conduta desses gestores quando estiverem trabalhando com estes jovens, já que 
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essa geração exige um novo modelo de gestão, na qual a hierarquia plena não garante o 

sucesso do gestor.  

Uma forma de melhor compreender as expectativas da geração Y, é entendendo 

as Âncoras de Carreiras desses profissionais. De acordo com Schein (1993), o conceito 

de Âncoras de Carreira sugere que são tendências dos indivíduos de buscarem posições 

profissionais que estão alinhadas com os seus valores e autoimagem. Gomes et al., (2013) 

ratifica o conceito de Schein quando afirma que indivíduos que buscavam outro emprego 

que não se adequava ao seu perfil de valores e auto imagem, tendem a retornar para 

aquelas atividades que melhor se ajustam a eles. 

Entender quais são as principais âncoras de carreiras da geração Y no mercado 

publicitário de Aracaju significa buscar a compreensão de como esses profissionais se 

comportam, em se tratando de uma nova geração, dentro de um mercado que está em 

pleno crescimento.  

As agências de publicidade aceitam o desafio de criar um ambiente onde os 

profissionais tenham a sua criatividade estimulada, como Guimarães (2014, p. 19) elucida 

quando afirma: “O desafio para as empresas de publicidade está em montar uma estrutura 

sistematizada que não sufoque a criatividade”. Sendo assim, o presente trabalho também 

se propõe a estudar como as âncoras de carreiras podem influenciar na relação entre estes 

profissionais e as organizações, principal ferramenta das empresas de publicidade, ou 

seja, os profissionais, mais especificamente os da geração Y. 

 

Fundamentação Teórica 

 

A Geração Y 

De acordo com Sá e Prado (2015) e Vasconcelos et al., (2010) as mudanças 

sociais, tecnológicas, econômicas e políticas influenciam diretamente o desenvolvimento 

da geração que vive em determinada época. Sendo assim, por viverem situações 

diferentes no decorrer das suas vidas, cada geração tem suas características específicas de 

comportamento, ambições, prioridades profissionais e projetos de vida. 

A geração Y, foco de estudo da presente pesquisa, se diferencia das demais pelo 

fato dos indivíduos nascerem na era da internet e terem um nível educacional maior do 

que as anteriores, ou seja, o pleno acesso a informação, conhecimento, aparelhos 

tecnológicos e redes sociais, faz com que essa geração se constitua em um mundo de 

respostas rápidas e menos formal, o que também influencia diretamente no 
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comportamento desses profissionais no mercado de trabalho (NASCIMENTO et al., 

2016; VASCONCELOS et al., 2010). 

Se formos traçar um paralelo entre a geração X e a Y, conseguimos perceber que 

os profissionais da geração Y prezam por um comportamento diferenciado do  gestor da 

geração X, eles buscam ter uma relação estreita com o líder, chegando ao ponto de tratá-

lo como um igual (RODRIGUES, 2014). As organizações devem se preocupar com o 

método de gerenciamento desses profissionais, pois não são todos os integrantes da 

geração X que compreendem os métodos menos conservadores que são utilizados pelos 

jovens da geração Y para aprender e realizar a sua função dentro da organização.  

Comazzetto et al., (2016) afirma que, a velocidade na comunicação diária através 

do uso da tecnologia da informação influencia no mercado de trabalho, fazendo com que 

a geração Y seja considerada a geração do imediatismo.  

 

A carreira 

Vasconcellos et al.,(2016) afirmam que a carreira é composta pela sequência de 

cargos de trabalhos ocupados e tarefas realizadas durante a vida de um indivíduo. 

Observando pelo ponto de vista do indivíduo, o conceito de carreira engloba a avaliação 

das experiências no mercado de trabalho. Para a organização envolve questões políticas 

da empresa, níveis organizacionais, procedimentos, entre outros fatores. 

Para Cordeiro (2012), o termo carreira passou a ser usado após a Segunda Guerra, 

tendo a sua base na organização militar, principalmente, dos combatentes norte-

americanos. Tudo por conta do grande desenvolvimento das corporações nesse período. 

Trefff (2012, p.03) complementa, “(...) as estruturas organizacionais foram projetadas 

para traçar caminhos de carreiras bem definidas para seus membros e criaram 

especialistas estreitos, funcionais, localizados em uma hierarquia de camadas múltiplas”. 

Sendo assim, o autor aponta que a gestão de pessoas começa a se preocupar em 

desenvolver estratégias para se adequar a nova realidade dos novos profissionais que 

entram no mercado. Seguindo o pensamento do autor, um conjunto de fatores como: 

ansiedade, necessidades, desejos, potencialidades pessoais, pressões, também as 

capacidades e condicionantes ambientais, além da crescente responsabilidade que se 

assume na vida (educação contínua, família, comunidade aperfeiçoamento contínuo etc.). 

 

As âncoras de carreira 
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De acordo com a pesquisa de Moreira (2014), o conceito surgiu na década de 60, 

através de estudos desenvolvidos pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts - MIT, 

na busca do entendimento da evolução da carreira e como os indivíduos vislumbravam 

os valores das empresas onde trabalhavam. Com base em Schein (1993), no processo de 

pesquisa foi encontrado um senso de identificação por parte dos pesquisados, já que, 

quando eram colocados para exercer demandas que não correspondiam ao perfil do 

profissional, eles eram retirados daquela tarefa, de forma que não houvesse um desvio 

dos valores pessoais. Seguindo o pensamento do autor, a âncora de carreira que 

predomina no profissional é aquela em que ele não vai abrir mão no momento de fazer 

uma escolha decisiva da sua carreira. O conceito é subdividido entre 8 âncoras, onde os 

tipos de inclinação estão ligados a habilidades, atitudes, comportamento e autopercepção 

dos talentos, ou seja, elementos que se baseia nas experiências de vida do profissional em 

análise.  Com base nos estudos de Schein (1993), Gomes et al (2013) apresenta e define 

as oito âncoras da seguinte maneira: 

 

Âncoras Definição 

Competência Técnica / Funcional (TF) Nesta âncora, o profissional adquire o senso de 

identidade através da aplicação de suas habilidades 

técnicas. A realização profissional vem através da 

possibilidade de enfrentar desafios em áreas 

técnicas; 

Competência Gerência Geral (GG) Pessoas ancoradas nesta competência integram uma 

minoria dos profissionais. O profissional orientado 

para a gerência geral possui a capacidade de realizar 

um contrato psicológico com a organização; assim, 

o sucesso da organização será o seu sucesso; 

Autonomia / Independência (AI) Neste grupo, encontram-se as pessoas que possuem 

um nível reduzido de tolerância às regras 

estabelecidas por outras pessoas, por procedimentos 

e outros tipos de controle que venham a cercear a 

sua autonomia; 

Segurança / Estabilidade (SE) Nesta âncora, a principal preocupação é a sensação 

de bem-estar gerada pela baixa volatilidade na sua 

carreira. Para isso, o profissional aqui ancorado irá 

guiar suas decisões de carreira pautando-se pela 

segurança e estabilidade; 

Criatividade Empreendedora (CE) Neste grupo estão aqueles profissionais focados na 

criação de novas organizações, serviços ou 

produtos; 

Serviço / Dedicação a uma Causa (SD) Nesta âncora não há renúncia, em qualquer hipótese, 

a trabalhos que sejam condizentes com os valores 

pessoais do profissional; 
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Puro Desafio (DP) A busca incessante por superação de obstáculos 

aparentemente impossíveis e a solução de 

problemas insolúveis definem o sucesso para os 

profissionais aqui ancorados; 

Estilo de Vida (EV) Nesta âncora, o profissional busca encontrar uma 

forma de integrar as necessidades individuais, 

familiares e as exigências de carreira. 
Quadro 1: Definição das Âncoras de Carreiras. 

Fonte: Adaptado de Gomes (2013); Schein (1993). 

 

O mercado publicitário 

Tendo como base a pesquisa de Santos e Carniello (2014), o mercado de 

publicidade no Brasil teve a sua impulsão e o seu desenvolvimento a partir dos anos de 

1960, muito por conta de políticas públicas planejadas anteriormente ao golpe militar de 

1964 e mantida durante o governo ditatorial. Foi também nesse período que os serviços 

das agências de publicidade foram regulamentados através da Lei Federal nº 4.680, 

Decreto nº 57.690 de 1º/02/1966. 

De acordo com Rodrigues (2014) a primeira agência de publicidade do Brasil foi 

a Eclética Publicidade, em 1913. Machado (2007) afirma que durante as décadas 

seguintes à regulamentação das agências, o mercado publicitário brasileiro se fortaleceu 

e começaram a surgir as primeiras empresas de publicidade genuinamente brasileiras, 

como DPZ, MPM, Mauro Salles, entre outras. Com o desenvolvimento do mercado e 

consequentemente das agências, a estrutura de trabalho se desenvolveu para chegar à 

formação setorial atual, que Carvalho e Christofolis (2015) definem como atendimento, 

planejamento, criação, produção gráfica e eletrônica e mídia, além da equipe 

administrativa. Os autores ainda complementam que esse formato padrão de agência 

continua se alterando, adicionando novas funções direcionadas à área de internet, 

ilustração, animação, entre outras. 

Com o contínuo crescimento do mercado e aumento da quantidade de 

profissionais que compõem uma agência, os gestores precisam perceber que o 

desenvolvimento das demandas dentro da agência depende de cada um dos profissionais 

que a compõe. 

 

Procedimentos metodológicos 

 

Esta pesquisa se enquadra como um estudo de corte transversal, caracterizada 

como descritiva e exploratória. De acordo com Gil (1999), a pesquisa descritiva tem como 

finalidade o levantamento de crenças de uma população, atitudes e opiniões. Como o 
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estudo busca apresentar e discutir as âncoras de carreira da Geração Y, especificamente 

os profissionais da área de publicidade e propaganda do Município de Aracaju, a pesquisa 

será feita através do questionário que indica o inventário das âncoras de carreiras, com o 

intuito de analisar o comportamento dos indivíduos, no que diz respeito às suas 

motivações, habilidades, valores e competências, perante o mercado publicitário. 

Para a coleta dos dados foi utilizado o inventário das âncoras de carreiras,  

disponibilizado pelo PSICO (Portal da Psicologia) da Universidade Federal de Santa 

Catarina, orientado pela Professora Dra. Dulce Helena Penna Soares, que orientou o 

desenvolvimento do sistema, criado especificamente para esse fim. O questionário 

disponível no site http://www.psico.ufsc.br/sop2/ancora/, contém 40 questões. O 

instrumento de pesquisa foi aplicado através da internet e o público-alvo eram pessoas já 

formadas ou estudantes de Comunicação Social com Habilitação em Publicidade e 

Propaganda que estivesse trabalhando em uma agência de publicidade com sede em 

Aracaju e pertencesse à geração Y, ou seja, ser nascido entre 1978 e 1995. 

Para a execução da pesquisa, o questionário foi enviado via email para 67 pessoas, 

entre estudantes e formados em publicidade que trabalhavam em agências. 

Aproximadamente 36% responderam, correspondendo a pessoas de setores da agência 

como: atendimento, mídia, produção, redação direção de arte, direção de criação e arte-

final. Ao total foram respondentes de 10 agências, sendo elas: Flap, Bend, Base, Noá, 

Zeca, Teaser, Ab, Molotov, Explicita e Educa. De acordo com os dados tabulados, 

aproximadamente 70% dos que responderam o questionário eram do sexo masculino e 

30% do sexo feminino. 

Através da análise desses dados, conseguimos identificar quais são as principais 

âncoras de carreiras dos publicitários da geração Y, entendendo o que eles esperam e 

como eles se comportam no mercado de trabalho. Para análise dos dados quantitativos, 

foi utilizado o programa Microsoft Excel. 

 

Análise dos resultados 

 

A análise dos dados foi dividida em dois momentos: o primeiro voltado para a 

análise das âncoras de forma geral, sem nenhum tipo de subdivisão; já o segundo, foi 

trabalhado de forma que separamos os respondentes por década de nascimento, ou seja, 

os nascidos na década de 1980 e 1990. 

http://www.psico.ufsc.br/sop2/ancora/
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No primeiro momento foi possível identificar que aproximadamente 41% dos 

respondentes têm como principal âncora de carreira o Estilo de Vida. Ou seja, esta âncora 

está ligada à forma de viver do indivíduo, ou seja, eles estão mais preocupados em 

conseguir associar a sua vida profissional com a pessoal. Com relação à hierarquia, a 

âncora faz todo sentido quando falamos do mercado publicitário de Aracaju, pois temos 

cargos bem determinados, porém, não existe uma formação hierárquica rígida, o que 

permite a todos emitirem suas opiniões, tornando o ambiente de trabalho plural. Como 

afirma Schein (1993), indivíduos com destaque nessa âncora tem a tendência de aceitar 

com mais dificuldade as hierarquias. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Aproximadamente 20% das respostas tiveram como âncora principal a Dedicação 

a uma Causa, isso mostra que esses profissionais da Geração Y estão preocupados com o 

que acontecem ao seu redor. Por serem a geração no mercado de trabalho mais ligada à 

globalização, como argumenta Nascimento et al., (2016); Vasconcelos et al., (2010), a 

internet possibilita a fácil associação a uma causa, além de mostrar o interesse que os 

profissionais têm de mudar o mundo através do seu trabalho ou de apoio a uma 

determinada causa.  

No que diz respeito às âncoras de Segurança e Estabilidade e Desafio Puro, 12,5% 

dos entrevistados elegeram essas âncoras como principais. A primeira, ligada ao 

planejamento da carreira e à necessidade de se manter no controle da vida profissional, 

também pode estar ligada a costumes de possíveis pais Baby Boomers ou do início da 

Geração X, que, de acordo com Comazzetto et al., (2016), Veloso et al., (2008) e Zemke 

et al., (2000),  sempre buscam estar seguros no mercado de trabalho, seja mostrando o 

seu valor para a organização ou buscando trabalhos onde, por si só, lhes traziam 
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segurança, por exemplo, no funcionalismo público. Por outro lado, a âncora Desafio Puro 

vem representar o dia a dia do mercado publicitário, onde, de acordo com Guimarães 

(2014), todos os trabalhos são diferentes e é necessário desenvoltura e criatividade para 

lidar com todas as demandas. Essa assertiva nos leva a refletir o que Rodrigues (2014) 

aborda sobre a dificuldade que as empresas têm em montar programas de carreira que 

sejam atrativos para a Geração Y, por estarem sempre em busca de novos desafios e se 

cansarem facilmente do que estão fazendo. 

Dos questionários tabulados aproximadamente 58% considerou a âncora 

Competência Administrativo Geral como a de menor destaque. Esse fato gerou 

questionamentos sobre o porquê dessa âncora aparecer nessa posição. De acordo com os 

fundamentos teóricos referenciados neste trabalho, pode-se levantar dois pontos: o 

primeiro está ligado à ambição do profissional da Geração Y, ou a falta dela; o segundo 

associa-se ao fato de que ser gerente não muda a relação com seus subordinados, uma vez 

que na Geração Y essa relação é compreendida fora da tradição da hierarquia das 

organizações. Como abordamos anteriormente e os números desta pesquisa apontam que 

esses profissionais não estão preocupados com a hierarquia da empresa, eles estão focados 

em realizar tarefas que lhes deixem satisfeitos, que faça com que eles acreditem que estão 

sendo úteis para o mundo em que vivem, seja em uma perspectiva macro ou micro. 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Como a segunda âncora de menor destaque, de acordo com os questionários, está 

a âncora de Criatividade Empresarial com 25%. Apesar dos publicitários serem 

considerados pessoas criativas, como Guimarães (2014) aborda em seu trabalho, essa 

âncora apareceu em posição de menor destaque. Isso significa que o publicitário que tem 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 10 

criatividade para executar o seu trabalho, não tem interesse para criar a sua própria 

empresa. Sendo assim, é possível traçar um paralelo entre essa âncora e a de Segurança e 

Estabilidade, que apareceu em posição intermediária em aproximadamente 8% dos 

questionários analisados, ou seja, os publicitários que trabalham nas agências de 

propaganda de Aracaju preferem manter segurança e estabilidade de trabalhar em alguma 

empresa, a arriscar esses aspectos para ter o seu próprio negócio. 

Por fim, aparece na terceira posição de menor destaque a âncora Desafio Puro, 

correspondendo a aproximadamente 8% dos dados tabulados. Apesar da maioria ter essa 

âncora como principal destaque, há um percentual de respondentes que não têm 

preferência pelo desafio extremo, o que pode significar uma pluralidade de desejos entre 

a classe estudada. 

Após a primeira fase de tabulação dos dados, os respondentes foram subdivididos 

entre os nascidos nos anos 1980 e 1990, na tentativa de entender o impacto das gerações 

anteriores no comportamento dos publicitários da Geração Y. Aproximadamente 45,8% 

dos respondentes nasceram nos anos 1980, enquanto 54,2% nos anos 1990. Os dados 

foram analisados da mesma maneira que na primeira fase, levando em conta as três 

âncoras que apareceram com mais recorrência na primeira posição e as três que surgiram 

com mais frequência na última posição. 

Durante a segunda fase de tabulação percebeu-se que os indivíduos que nasceram 

nos anos 1980 estão fortemente ligados à âncora Estilo de Vida, que apareceu como 

aspecto de maior relevância em aproximadamente 54,5% dos questionários analisados, 

tendo uma leve divergência da tabulação dos respondentes que nasceram nos anos 1990, 

que tiveram duas âncoras com maior destaque, sendo elas a Estilo de Vida e Dedicação a 

uma Causa, ambas com aproximadamente 30,7% das respostas. Através da analise desses 

dados, podemos compreender que a diferença de idade pode ser um fator relevante para 

a formatação das âncoras de carreira do indivíduo, como Sá e Prado (2015) e Vasconcelos 

et al., (2010) abordam em seus artigo quando afirmam que os indivíduos das gerações 

têm aquele determinado comportamento por conta de diversos fatores, sejam eles 

experiências de vidas, fatores socioeconômicos ou culturais. 
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Fonte: Elaborado pelo autor                                            Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

Como foi abordado, podemos levantar a hipótese de que os respondentes nascidos 

nos anos 1980 estão mais preocupados com o estilo de vida e a família, por não quererem 

ter o mesmo ritmo de trabalho que os seus pais tiveram, buscando melhor se relacionar 

com sua família e aproveitar mais os momentos que a vida oferece e tudo isso 

possivelmente é influenciado pelo comportamento de seus pais Baby Boomers. Já os 

nascidos nos anos 1990, apesar de também fazerem parte da Geração Y, apresentam uma 

curva de comportamento com leves alterações. Além de se preocuparem com o estilo de 

vida que a sua carreira lhes proporciona, também estão fortemente engajados com causas 

que eles acham relevantes, o que nos faz pensar que, para esses indivíduos, as duas 

âncoras podem estar diretamente ligadas, uma vez que estamos vivendo em um mundo 

onde as minorias estão buscando representatividade. 

Seguindo com a tabulação dos dados foi observado um empate entre cinco âncoras 

como as mais relevantes para os indivíduos dos anos 1980. Aproximadamente 9% dos 

respondentes apontam como principal âncora a Dedicação a uma Causa, Desafio Puro, 

Autonomia e Independência, Competência Técnico e Funcional e Segurança e 

Estabilidade. No entanto, no grupo dos publicitários que nasceram nos anos 1990, 

aproximadamente 15,3% deles têm as âncoras Desafio Puro e Segurança e Estabilidade 

como principal. 
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Fonte: Elaborado pelo autor                                           Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Analisando esses dados podemos levantar a hipóteses de que as pessoas que 

responderam o questionário e nasceram nos anos 1980 têm um comportamento de carreira 

plural, se mostrando divididos entre referências do passado e um novo formato de 

comportamento, provavelmente, tentando se adequar às novas realidades do mercado. 

Fazendo um comparativo com os respondentes nascidos em 1990, podemos 

levantar a hipótese de que os mais jovens estão mais dispostos a enfrentar novos desafios, 

porém, não se desligaram do comportamento dos seus pais ou avós, que sempre buscaram 

segurança no mercado de trabalho, por isso, eles continuam preferindo se manter estáveis 

em seus empregos do que buscar uma experiência como empreendedor. O que nos leva 

diretamente à análise de que para os respondentes nascidos nos anos 1990, aparecem 

como âncoras de menor relevância a Competência Administrativa Geral com 

aproximadamente 61,5% e Criatividade Empresarial 38,4%. De certa forma, os dois 

aspectos se completam, acabam por reforçar o sentido de que esses indivíduos não estão 

dispostos a ter o seu próprio negócio, e também, não se vêm na imagem do gestor como 

ela é concebida na atualidade, reafirmando o que diz Rodrigues (2014). 

Quando analisamos as âncoras de menor relevância para os nascidos nos anos de 

1980, percebemos um comportamento mais diversificado, tendo a âncora menos relevante 

a de Competência Administrativa Geral disparada na frente com aproximadamente 54,5% 

dos questionários analisado, Desafio Puro com 18,1% e outras três âncoras empatadas na 

terceira colocação, sendo elas: Autonomia e Independência, Criatividade Empresarial e 

Competência Técnico Funcional, com aproximadamente 9%. A partir desses dados 

podemos criar uma associação com as âncoras de maior relevância para entender o 

comportamento desses indivíduos. Se pensarmos que eles carregam as características de 
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não estarem associados com as hierarquias das organizações como elas são vistas e 

entendidas hoje, concluímos que o fato da Competência Administrativa Geral ser a âncora 

de menor relevância para eles, pode está diretamente ligada com a forma de ver o cargo 

de gestor em si. Por outro lado, é possível que esse grupo ao eleger a âncora Desafio Puro 

como a de menor relevância, nos leve a entender que esse grupo de indivíduos está indo 

no caminho inverso da geração como um todo. 

 

Conclusão 

 

Após submeter os dados tabulados aos referenciais teóricos da pesquisa, podemos 

concluir que os profissionais e estudantes da Geração Y das agências de publicidade de 

Aracaju-SE que responderam ao questionário, até determinado ponto, estão alinhados 

com o que os autores defendem. Percebe-se que o comportamento desses indivíduos não 

está voltado apenas para o sucesso no mercado de trabalho, mas também para as questões 

sociais e chegamos a essa conclusão quando apresentamos Estilo de Vida como a âncora 

de maior relevância para a Geração Y, seguida de Dedicação a uma Causa em segundo 

lugar e Autonomia e Independência em terceiro. Além disso, podemos perceber que 

pessoas que compõem a Geração Y também sofrem influência de outras gerações, no caso 

deste estudo, percebemos que, principalmente, as pessoas que nasceram na década de 

1980 têm uma maior influência dos costumes dos Baby Boomers e da Geração X, trazendo 

consigo aspectos que, de acordo com a bibliografia, eram relevantes para essas gerações, 

mas que em alguns momentos continuam vivos na geração que foi estudada. Por outro 

lado, existe a possibilidade das pessoas da próxima geração, serem influenciadas pela 

Geração Y, principalmente pelos indivíduos nascidos mais próximos do fim da geração, 

ou seja, na década de 1990. 

Através dessa análise também é possível concluir que as âncoras de carreira 

podem ser utilizadas para as organizações melhor se adequarem à realidade de uma 

geração, seja para a construção de plano de carreira ou novas formas de montar uma 

equipe, tentando alinhar os propósitos individuais em prol do sucesso coletivo. 

Vale ressaltar que as Âncoras de Carreiras são mutáveis, ou seja, elas podem ser 

alteradas de acordo com a realidade vivida pelo profissional, podendo alterar 

completamente os aspectos de maior ou menor relevância para o indivíduo. Desse modo, 

a realização desse estudo foi relevante para compreender que o estudo das ancoras de 

carreira são de fato uma ferramenta importante quando se pensa em não só preservar o 
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potencial criativo do publicitário, mas também na relação destes profissionais com as 

organizações. 
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