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1. RESUMO 

O presente trabalho busca analisar o impacto causado pelo encontro de diferentes 
gerações de pessoas no mercado de trabalho, bem como os desafios enfrentados 
pelos gestores num ambiente no qual estão presentes pessoas de diferentes 
personalidades, interesses e habilidades. Com base no estudo de cada geração 
presente no mercado de trabalho, buscou-se identificar os principais fatores 
causadores de conflitos entre as gerações X, Y e Z, além dos baby bommers. O 
resultado orienta os gestores das organizações a respeito de alguns cuidados a serem 
tomados diante de tais desafios.  A maioria dos mais velhos não aceitam com 
naturalidade o comando imposto por um mais novo. Nos dias atuais, com tantas 
diferenças de valores, as empresas dão preferência pela capacidade do profissional 
e não mais pelo tempo de experiência ou tempo de serviço. Diferente da geração X, 
a geração Y destaca-se pelo seu comportamento, em quanto a geração Y quer 
movimento, a geração X prefere tranquilidade, o Y sempre quer inovar a qualquer 
custo, em quanto a X quer estabilidade e equilibro. Tais opostos, apresentam 
dificuldades com empresas que tem colaboradores X subordinados pela geração Y. 
Embora experiências contam muito na tomada de decisões, o fator principal hoje nas 
contratações, é a competência de cada profissional na função destinada. 
 

2. INTRODUÇÃO 

 

No mundo atual, as organizações, regidas sob as regras da globalização e 

influenciadas pelo avanço tecnológico, convivem com um mercado de trabalho 

altamente dinâmico. Os valores sociais, as legislações e os costumes dos indivíduos, 

nunca passaram por mudanças tão rápidas e profundas. 

Para entender como as pessoas de uma determinada organização se inter-

relacionam, tem sido importante verificar a diferença na forma de agir e pensar das 

várias gerações que ocupam o mesmo ambiente de trabalho, a diversidade de culturas 

e de níveis intelectuais, além da forma como as crenças, ideologias e expectativas 

influenciam a motivação das diferentes gerações presentes neste ambiente, 

objetivando desta forma melhores resultados no que diz respeito à intermediação e 

resolução de conflitos para a melhoria do clima organizacional. 

 As mudanças ideológicas e comportamentais que ocorrem de uma geração 

para outra resultam em grandes conflitos, tomando proporções cada vez maiores, tais 

como: os ideais marcados por um grupo de pessoas em um mesmo período de tempo, 

muitas vezes, tornam-se valores sem sentido para as gerações seguintes. O convívio 

das gerações que dão suporte e importância diferentes para as decisões de um 

mesmo problema ou situação acabam por gerar conflitos que, muitas vezes, trazem 

sérios prejuízos ao clima organizacional. 



No mundo empresarial, os gestores também se deparam constantemente com 

novos desafios, muitas vezes oriundos das rápidas mudanças já mencionadas. O 

gestor contemporâneo, muitas vezes, se vê obrigado a sair de sua zona de conforto e 

buscar novos conhecimentos, novas maneiras de resolver questões até então 

inexistentes dentro das organizações. Lidar com diversas personalidades e costumes 

requer habilidades que vão muito além do simples gerenciamento de pessoas. 

Muitos estudos têm acompanhado a trajetória do trabalho, objetivando 

entender os diversos aspectos sociais, humanos, políticos e funcionais, descrevendo 

a vida e conflitos vividos e existentes dentro das organizações. Inúmeras pessoas de 

diferentes gerações, diferentes idades são selecionadas para ocupar as diversas 

funções das empresas. Tais gerações levam o nome de Veteranos, Baby Boomers, 

X, Y e Z, e apresentam características distintas. 

 

3. OBJETIVOS 

 

Analisar os conflitos entre diferentes tipos de gerações de pessoas, 

existentes nas organizações atuais, apontando as causas que, hipoteticamente, 

tendem a ser decorrentes das diferenças geracionais na forma de pensar e proceder, 

e debruçando sobre tais hipóteses, em busca de constatações. 

Demonstrar o processo histórico e as características de cada geração. 

Identificar as principais dificuldades no relacionamento entre as gerações, e 

apontar os problemas percebidos na área estudada devido à inter-relação entre os 

funcionários das múltiplas gerações presentes nas diversas organizações. 

Identificar os fatores que influenciam cada geração de pessoas, objetivando a 

criação de uma base orientadora para os gestores das organizações contemporâneas, 

de modo que os mesmos tenham condições de alinhar os interesses da organização 

com os interesses de cada empregado. 

Apurar as informações adquiridas durante o estudo, visando a criação de 

padrões orientadores que possam facilitar a gestão contemporânea. 

 

4. METODOLOGIA 

 

Os métodos de pesquisa utilizados foram o comparativo, buscando o maior 

número de informações que o subsidiem. A pesquisa bibliográfica foi realizada em 



obras, artigos científicos, sites especializados e revistas indexadas que abordam o 

assunto, fontes que citam a respeito das diferentes gerações de pessoas dentro das 

organizações, gestão de recursos humanos e demais aspectos correlacionados. 

De acordo com Severino (2007), a pesquisa bibliográfica é aquela que se 

realiza a partir do registro disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em 

documentos impressos, como livros, artigos, teses, etc. 
 
[...] Utilizam-se dados de categorias teóricas já trabalhadas por outros 
pesquisadores e devidamente registrados. Os textos tornam-se fontes dos 
temas a serem pesquisados. O pesquisador trabalha a partir de contribuições 
dos autores dos estudos analíticos constantes dos textos (SEVERINO, 2007, 
p.122). 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Dentre as várias definições apresentadas no dicionário Aurélio, destaca-se a 

de que geração é o “conjunto de indivíduos nascidos pela mesma época”. 

O dicionário Houaiss assim a define: a) “conjunto de pessoas que têm 

aproximadamente a mesma idade”; b) “espaço de tempo correspondente ao intervalo 

que separa cada um dos graus de uma filiação, avaliado em cerca de 25 anos” 

(HOUAISS, 2012).  

As gerações de mercado são apresentadas conforme a época do seu 

nascimento. Verifica-se que, diferentemente do definido por esses dicionaristas, a 

literatura em geral não tem utilizado o clássico intervalo de 25 anos, na classificação 

dessas “gerações”. 

 

5.1 Geração dos Baby Boomers 

 

Desta geração fazem parte aqueles nascidos entre 1946 e 1964 e que 

ingressaram na força de trabalho das organizações de 1965 a 1985 (ROBBINS apud 

MALAFAIA, 2011). Portanto, Baby Boomers, para este autor, é uma definição para o 

conjunto de crianças nascidas durante uma explosão populacional - Baby Boom em 

inglês, ou, em uma tradução livre, explosão de bebês. A atual definição de Baby 

Boomers refere-se aos filhos da Segunda Guerra Mundial, já que logo após a guerra 

houve uma explosão populacional. Especialistas justificam o fato explicando que o ser 

humano tem uma característica de aumentar a reprodução quando se sente 

ameaçado ou em perigo por determinado período de tempo, como nesse caso. Os 



últimos representantes da geração Baby Boomers estão próximos de completar 50 

anos. 

Como traços marcantes dessa geração, constam os seguintes: a empresa 

vem em primeiro lugar e a realização profissional está atrelada a empregos 

duradouros; as pessoas estão acostumadas a trabalhar em equipe, acreditam no 

poder da hierarquia e seguem à risca as políticas corporativas.  

Pesquisas mostram que muitos indivíduos da geração baby boomers, de 

ambos os sexos, quando se aposentam, passam a realizar trabalhos voluntários e 

representam valiosa contribuição para as organizações sem fins lucrativos, devido à 

sua experiência e competência no mundo coorporativo. 

 

5.2 Geração X 

 

Nascidas entre os anos de 1965 e 1979, as pessoas dessa geração 

ingressaram no mercado de trabalho de 1985 a 2000. Estão hoje com, 

aproximadamente, 45 anos.  

As mulheres dessa geração foram as primeiras a adotar papéis sociais mais 

autônomos. A educação de seus membros foi totalmente influenciada pela televisão, 

que transformou sua rotina familiar: os pais passaram a castigar os filhos limitando o 

acesso a seus programas favoritos, como os desenhos animados, o que constituía um 

grande castigo. Influenciada pela TV, foi a geração mais atraída por apelos 

consumistas. Essa geração teve grande contato com as inovações tecnológicas, 

assistiu ao surgimento do videocassete, do computador pessoal, da internet e muitas 

outras novidades tecnológicas, que começaram a prosperar na sua juventude e 

continuam num ritmo acelerado nos dias atuais (OLIVEIRA, 2008).  

Conger (1998) afirma que essa geração possui atitudes diferentes com 

relação ao trabalho, apesar de ser desconfiada em relação a hierarquias, adota e 

gosta do trabalho em equipe. São indivíduos independentes, irreverentes, seguindo 

os passos de seus antecessores imediatos. São fáceis de recrutar, porém, difíceis de 

manter no trabalho. Trabalham para viver, mas não vivem do trabalho; gostam do 

dinheiro, porém, procuram conciliá-lo com a vida pessoal, procurando o equilíbrio. 

Buscam e deixam seus empregos, regidos pela necessidade da família. Outras 

características dessa geração referem-se aos seus comportamentos 

empreendedores, ambiciosos e imediatistas. A realização não se limita ao aspecto 



profissional, está também presente na vida pessoal, buscando, ainda, qualidade de 

vida.  

De acordo com especialistas no assunto, entre as principais características 

dos indivíduos da geração X encontram-se: a) busca da individualidade sem a perda 

da convivência em grupo; b) maturidade e escolha de produtos de qualidade; c) 

ruptura com as gerações anteriores; d) maior valor a indivíduos do sexo oposto; e) 

busca por seus direitos; f) respeito à familia menor que o de outras gerações; g) 

procura por maior liberdade.  

As pessoas da geração X são egoístas e autossuficientes, e buscam, por meio 

do trabalho, a realização dos desejos materiais e pessoais. Conforme Oliveira (2008, 

p. 63), "Essa geração é marcada pelo pragmatismo e autoconfiança nas escolhas, e 

busca promover a igualdade de direitos e de justiça em suas decisões". Seus 

representantes são responsáveis por inventar as ferramentas dominantes de 

comunicação do mundo atual. As empresas que revolucionaram a internet, com 

Google, Amazon e YouTube, ícones da Web 2.0, foram criadas por pessoas dessa 

geração. 

 

5.3 Geração Y: 

 

Segundo especialistas, integrariam a geração Y os jovens nascidos entre as 

décadas de 1980 e 1990, tendo características muito especiais, pois acompanharam 

a nascente revolução tecnológica atual quando crianças. Outros estudiosos 

(CARVALHO; NASCIMENTO; SERAFIM, 2012) incluem na geração Y jovens 

nascidos a partir do fim dos anos 1970 e início da década de 1980 até os primeiros 

anos de 2000 (2003-2004).  

Os integrantes dessa geração são flexíveis, individualistas, competitivos, 

acostumados a fazer escolhas, fazendo questão de produzir conteúdo, não apenas 

recebê-lo pronto. Adquiriram uma atitude questionadora, que acaba colidindo com o 

modelo tradicional de hierarquia. Nasceram em tempos de prosperidade, não temem 

o desemprego, têm autoconfiança, gastam mais tempo com educação integral, o 

trabalho é-lhes um meio e não um fim (LOIOLA, 2009; OLIVEIRA, 2010).  

Essa geração se conectou desde cedo com o mundo digital e aprendeu na 

prática cotidiana como incorporar as novas tecnologias, conseguindo, assim, 

desenvolver competências diferentes das gerações anteriores ainda ativas no 



mercado de trabalho: a Baby Boomers e a geração X. Os jovens são considerados 

ambiciosos, confiantes e acreditam que podem mudar o mundo. 

 

Quadro 1 - Problemas e Expectativas da geração Y no ambiente de trabalho. 

Problemas Expectativas 
O chefe não conhece seu funcionário Conhecer melhor seu funcionário 

Hierarquia Ser tratada com igualdade 

Choque de experiência Ser reconhecida por sua experiência cultural, como 
viagens 

A geração Y é muito jovem para ser 
gestora de algum departamento 

Ser reconhecida por suas habilidades e talento 

Imaturidade quanto a independência 
de aplicação de tarefas 

Ter orientação sobre o que fazer 

Feedback Obter feedback positivo e rápido, pois não se dá bem 
com críticas 

Independência Ter orientação constante, mão dupla de aprendizado, 
troca de conhecimento 

Promessas feitas Obter cumprimento das promessas 

Financeiro Receber benefícios, como planos de aposentadoria 

Distância do trabalho Trabalhar perto de casa ou home office 

Monotonia Fazer algo inovador 

Flexibilidade de horário Ter horários flexíveis 

Planos de carreira Ter planos de carreira 

Mudanças frequentes de emprego Quer mudar de emprego com frequência 

Problemas de empresa Resolver os problemas com rapidez, sem burocracia 

Projetos dentro da empresa Participar de projetos globais 

Fonte: Wada; Carneiro (2010). 

 

Analisando os problemas e as expectativas da Geração Y, verifica-se uma 

nova visão e um estilo de trabalho original, em que os interesses dos trabalhadores e 

empregadores tomam uma orientação diferente.  

No Quadro 2, veem-se as possíveis características apresentadas pela 

geração Y no ambiente de trabalho. 

 

Quadro 2 – Características da geração Y no ambiente de trabalho. 
Características Geração Y 

Valores e ética empresarial 
O que está por vir; fazem diferentes atividades; 

apegados; obstinados a uma ideia, a um projeto; são 
persistentes, empreendedores; tolerantes; determinados 

Trabalho é... Vai acabar um dia, satisfação 

Estilo de liderança Está para ser definido 

Comunicação E-mails; mensagens de voz 

Feedback; avaliação e prêmios 
Quando eu quiser, pode ser agora 

Trabalho é significante quando tem um objetivo 
importante 

Mensagens motivacionais 
Você vai trabalhar com outras pessoas inteligentes e 

criativas 

Trabalho e vida familiar Equilíbrio 

Fonte: Wada; Carneiro (2010) 



Nota-se nas descrições da geração Y a presença de características, como 

impaciência, agitação, necessidade de estar conectada, indiferença em relação à 

autoridade e fidelidade a si própria. São os nativos da era digital e democrática. 

Enquanto as gerações anteriores se adaptaram às tecnologias, essa geração já 

nasceu nesse contexto e alguns estudos comprovam que as pessoas habituadas com 

ferramentas virtuais desenvolvem um sistema cognitivo diferente (MALDONADO, 

2005).  

De acordo com Oliveira (2010), o poder incutido na geração Y é a informação, 

porém, sabe-se que a informação não é mais uma particularidade exclusiva. Assim, o 

diferencial dessa geração são as infinitas redes de relacionamentos criadas por meio 

da internet, telefonia, e networking, no decorrer de suas experiências vividas; a 

geração Y ultrapassa as limitações impostas às e pelas gerações anteriores. 

 

5.4 Geração Z: 

 

 É a mais recente das gerações e inclui os nascidos a partir de meados dos 

anos 1990. Seu mundo sempre esteve conectado à internet, e-mail, celulares e a 

todas as novas mídias e novidades que surgem por conta da tecnologia decorrente 

da era da informação: o ritmo ditado pela tecnologia é decisivo para formar a 

personalidade da geração Z. Esta geração pode não ter experiência profissional no 

mercado de trabalho por conta da pouca idade. Os incluídos nesta geração estão 

chegando à universidade, demonstram que vão ter comportamentos diferentes no 

mercado de trabalho. Conhecidos como individualistas, pensando no futuro, esses 

jovens poderão ter muitas dificuldades em trabalhar em equipes. 

 Esta geração precisará aprender tanto o trabalho em equipe como o exercício 

da paciência.  

Seus membros, ligados e fortemente conectados à tecnologia de informação, 

fator que os diferencia das gerações anteriores, estão sempre sintonizados com o 

mundo por meio de recursos móveis e não apenas por um computador de mesa, 

quando o conceito de grupo passa a ser virtual. São dinâmicos, críticos, precoces e 

tendem a ser ecologicamente corretos (SERRANO, 2010; WIESEL, 2010).  

 

 

 



  5.5 Os conflitos das gerações e o papel da Gestão de Pessoas  

 

São muitos e diversificados os atuais desafios enfrentados pelos gestores; um 

deles é conviver e trabalhar com as diferentes gerações em seu quadro de 

colaboradores, de modo que a atividade de gestão exige preparação para lidar com 

essas equipes caracterizadas pela diversidade. Vários fatores, tais como econômicos, 

sociais e culturais, somados à educação familiar, moldam a identidade das pessoas 

na sociedade. Segundo Robbins (2005), seria importante que os gestores estivessem 

preparados para essa realidade, envolvendo integração entre experiência, 

conhecimento e liderança de equipes.  

Os membros do grupo nem sempre têm a mesma opinião ou estão de acordo 

sobre certas questões e, por consequência, podem surgir os conflitos. Entende-se por 

conflito: “a percepção de diferenças incompatíveis, que resulta em interferência ou 

oposição. Essa definição abrange uma gama ampla de ações – desde atos abertos e 

violentos até formas sutis de desacordo” (ROBBINS, 2005, p. 268). 

 
O conflito pode ter óbvias consequências negativas no funcionamento do 
grupo. Desacordos e rivalidades podem prejudicar o grupo quando desviam 
os esforços dos membros da realização dos seus objetivos para a tentativa 
de resolver as diferenças. Em casos extremos, o conflito pode gerar 
descontentamento, dissolver laços comuns e resultar no colapso final do 
grupo. Mas nem todos os conflitos grupais são ruins! Níveis baixos e 
moderados de conflito têm evidenciado influências positivas no desempenho 
dos grupos (ROBBINS, 2005, p. 269). 

 

6. RESULTADOS 

 

As três gerações atuantes no mercado de trabalho atualmente (Baby 

Boomers, X e Y), possuem diferentes formas de agir, pensar; vivem parcialmente, 

conforme os conceitos recebidos da geração que as antecede. O relacionamento 

dessas gerações no ambiente de trabalho pode ocasionar muitos conflitos, mas 

também infinitas oportunidades de complementaridade de ideias e ações. Abaixo, 

tem-se uma síntese das características dessas três gerações:  

 Baby Boomers: geração muito disciplinada, tem muito respeito por toda a família 

e, principalmente, pelos pais (não questionando suas ordens ou opiniões), e 

ficavam na mesma empresa por muito tempo – alguns ainda estão no local em que 

iniciaram sua carreira profissional.  



 Geração X: geração com maior preparo acadêmico e experiência internacional. 

Entrou no mercado rompendo com atitudes rígidas e exigindo maior flexibilidade e 

menor hierarquia. Geração rica em empreendedores.  

 Geração Y: tem dificuldade em imaginar o mundo sem computador e internet. É 

mais individualista, quer autonomia e não aceita facilmente uma rígida estrutura 

hierárquica. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A maioria dos mais velhos não aceitam com naturalidade o comando imposto 

por um mais novo. Nos dias atuais, com tantas diferenças de valores, as empresas 

dão preferência pela capacidade do profissional e não mais pelo tempo de experiência 

ou tempo de serviço.  

 Diferente da geração X, a geração Y destaca-se pelo seu comportamento, em 

quanto a geração Y quer movimento, a geração X prefere tranquilidade, o Y sempre 

quer inovar a qualquer custo, em quanto a X quer estabilidade e equilibro. 

 Tais opostos, apresentam dificuldades com empresas que tem colaboradores 

X subordinados pela geração Y. 

 Embora experiências contam muito na tomada de decisões, o fator principal 

hoje nas contratações, é a competência de cada profissional na função destinada. 
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