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RESUMO 

O comportamento das gerações de estudante do curso de Administração de 

Empresas de uma Instituição do Ensino Superior (IES) da cidade de Jacareí, SP, será 

analisado com o objetivo de conhecer como pode se dar a interação entre estudantes 

de diferentes gerações, a diversidade cultural e social, marcados por fatores como a 

idade. Busca-se conhecer como este encontro entre diferentes gerações se dá em 

uma mesma sala de aula e como essas pessoas estão se preparando para o novo 

cenário de trabalho. Esta pesquisa será realizada por meio de levantamento 

bibliográfico e um estudo de caso, com o intuito de identificar se os alunos 

participantes da pesquisa conhecem as novas mudanças da indústria e como as 

diferenças entre gerações impacta no desenvolvimento do aluno, bem como esta 

realidade, presente em IES, se reproduzem nas empresas contemporâneas. 
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INTRODUÇÃO 

O atual cenário do mercado de trabalho não é dos mais favoráveis. O Brasil 

enfrenta umas de suas piores crises financeiras, afetado diretamente pela falta de 

oferta de emprego, que chega a dezenas de milhões de pessoas desempregadas. 

Na tentativa de conseguirem uma oportunidade de emprego ou de se destacar 

em uma nova oportunidade de trabalho, muitas pessoas estão recorrendo aos estudos 

de ensino superior, a graduação. Não somente os jovens que acabaram de terminar 

o ensino médio e que, por vezes, estão à procura do primeiro emprego, como também 

adultos já inseridos no mercado de trabalho, precisam se manter qualificados 

profissionalmente para garantir sua empregabilidade, essa mesma visão deve ser 

estendida aos profissionais que perderam o emprego e precisam se recolocar no 

mercado de trabalho. A chamada indústria 4.0 ou quarta revolução industrial é uma 

realidade nas empresas contemporâneas, em que algumas funções antes exercidas 

por vários operários, agora são feitas por maquinas, manuseadas por operadores 

especializados. 

A observação empírica denota que as IES têm recebido alunos de faixa etária 

bastante abrangente e é fácil encontrar em sala de aula uma grande mescla de 

gerações, o que pode ou não ser um espaço de crescimento e de aprendizado para 

os envolvidos neste processo, já que cada um foi criado com culturas diferentes e, 

portanto, saberes distintos transitam no grupo. Cabe analisar se os modelos e conflitos 

encontrados em sala de aula se repetem no universo de trabalho e se os estudantes 

estão preparados para os desafios da indústria contemporânea. 



OBJETIVOS  

Objetivo Geral: Analisar a interação entre gerações em sala de aula e como estas 

pessoas estão se preparando para o Mercado de Trabalho. 

Objetivos Específicos: Compreender as perspectivas das gerações que estão se 

preparando para o mercado de trabalho em relação a quarta revolução industrial; 

Estudar as diferenças de características entre gerações e os possíveis impactos no 

ambiente de trabalho. 

METODOLOGIA  

Esta pesquisa se constituirá por meio de levantamento bibliográfico e um Estudo 

de Caso. Para o estudo de caso, adotou-se uma Faculdade, de pequeno porte, da 

cidade de Jacareí, SP, no curso de Administração de Empresas, complementando o 

estudo com pesquisa realizada com gestores de empresas da região, por meio de 

envio de formulário eletrônico. 

Para a produção de dados, a pesquisa com gestores será composta por 12 

questões, sendo 8 fechadas e 4 abertas, com aplicação por meio de Formulário 

Eletrônico gerado no Google Docs e o link distribuído para os gestores. Para entender 

a posição dos alunos, e suas percepções sobre conflitos entre gerações tanto no 

ambiente educacional, quanto no ambiente de trabalho, será aplicado um formulário 

eletrônico e enviado a todos os alunos do curso de Administração, também composto 

por 12 questões, sendo 8 fechadas e 4 abertas, distribuídos por meio do Google Docs. 

Os formulários ficarão disponíveis para resposta por 10 dias. A distribuição dos 

formulários se dará no primeiro semestre de 2019. Neste primeiro momento da 

pesquisa, a secretaria da IES forneceu o número de alunos matriculados no curso de 

Administração. Constatou-se que no 2º. Semestre de 2018, a IES conta com 290 

alunos. Solicitou-se à secretaria da IES a informação sobre a distribuição da faixa 

etária dos alunos, sendo este dado aguardado para continuidade da pesquisa. 

DESENVOLVIMENTO  

 Para o desenvolvimento do referencial teórico, iniciou-se a leitura e fichamento 

dos trabalhos desenvolvidos por Robbins (2005), Serrano (2010), Andrade, Mendes e 

Correa (2012), Chiavenato (2003), Brito (2017) e outros autores que ainda serão 

consultados para dar suporte teórico a pesquisa. Os eixos temáticos identificados 

como importantes para estudos foram: A gestão de pessoas no atual mercado de 



trabalho, as interações entre gerações e as características de cada geração, o que é 

a indústria 4.0 e o que se espera do perfil do trabalhador. Após estas 

conceitualizações, será desenvolvido um capítulo com os dados obtidos nas 

pesquisas realizados com gestores de empresas e com alunos da IES selecionada. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

 Identificou-se até este momento da pesquisa, que não é de hoje que se busca 

conhecer o perfil do trabalhador e como este profissional se adapta nos ambientes de 

trabalho. Discussões iniciais com potenciais participantes da pesquisa, já trazem 

observações empíricas, sobre o encontro de pessoas com faixas etárias distintas tanto 

no ambiente de trabalho como no ambiente educacional. Professores e alunos 

também foram abordados, em conversas informais, para se ter uma visão sobre como 

são as interações entre gerações dentro de uma mesma sala de aula. Percebeu-se 

que continuar este estudo, poderá auxiliar na organização de atividades que 

colaborem com a formação mais adequada dos alunos e na sugestão de estratégias 

que contribuam com a formação profissional e adequação a atual realidade das 

empresas. 
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