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1 RESUMO  

Nos últimos anos com a evolução da tecnologia, da informação e da 

população as organizações buscam se adequar cada vez mais a essas novas 

exigências e o fator humano é ponto chave para a mudança. Através das 

pesquisas realizadas abordaremos como as gerações X e Y, se comportam no 

ambiente de trabalho, quais as suas diferenças dentro do ambiente corporativo 

e como administram seus conflitos, atribuindo suas experiências e contribuindo 

para o desenvolvimento organizacional. Dentro do ambiente organizacional a 

melhor maneira de gerenciar esses conflitos e mostrar que podem ser 

importantes se for agregados e trará um ambiente mais descontraído, 

alinhando a maturidade e experiência da geração X com a agilidade e 

determinação da geração Y.  A metodologia utilizada para pesquisas foram 

baseadas pela Internet, livros da biblioteca física e virtual e os autores. Os 

resultados da pré-liminares da pesquisa mostra que, existe essa diferença 

entre as gerações, porem conseguem com facilidade se adaptar em um 

ambiente corporativo mesmo que haja conflitos. 

Palavras chaves: Administração de conflitos. Gerações. Ambiente Corporativo. 

 

2 INTRODUÇÃO 

O Maior problema encontrado é a forma como esses conflitos são 

administrados e absorvidos de forma positiva no ambiente de trabalho, para 

que ambas as gerações possam trabalhar em equipe lhe dando com os 

conflitos interpessoais. 

3 OBJETIVO 

Descrever o comportamento dos indivíduos da geração X e Y dentro das 

organizações, seus conflitos e adaptações no ambiente organizacional. 

 

4 METODOLOGIA  

Usaremos como referencia bibliográfica com o autor Severino, Antonio 

Joaquim, 2008. Pesquisas baseadas pela Internet, livros da biblioteca física e 

virtual e os autores Robbins, Chiavenato, Cazaleiro, Helen, Lima e Lipkin. 

 

5 DESENVOLVIMENTO  



Existem muitos teóricos para definir e conceituar as gerações X e Y, 

bem como o ambiente organizacional,os conflitos e as adaptações entre ambas 

abordadas nesse trabalho de conclusão.  

 

5.1 A GERAÇÃO X. 

De acordo com o teórico Robbins (2005): 

Nascidos entre os anos 1965 e 1979 essa geração foi influenciada 
com a globalização, tiveram pais e mães dedicados à carreira 
profissional, lançamento da TV a cabo, computadores e a 
socialização da internet ingressando no mercado de trabalho dos 
anos de 1985 a 2000. 
 

Como profissionais buscam um estilo de vida equilibrado, acreditam que 

o dinheiro é importante e representa em parte a sua qualidade profissional, 

porem não trocam aumentos salariais e promoções a ponto de perder o lazer. 

 

5.2 A GERAÇÃO Y 

A geração da tecnologia e informação em tempo real ingressa no mercado de 

trabalho a partir dos anos 2000, almejam reconhecimento, receber 

feedback,são impacientes,não são leais a organização,são criativos e 

inovadores e detestam burocracia e hierarquia,para eles todos merecem o 

mesmo respeito independente do cargo. 

Para Lipkin (2010, p. 26): 

Os jovens da Geração Y exigem a dissolução das antigas normas, 
forçando as empresas a lidar com questões como integração entre 
vida profissional e vida pessoal, flexibilidade e redefinição do que é 
trabalho. Os jovens Y querem ser reconhecidos pelo que têm a 
oferecer e, ao mesmo tempo, ser respeitados por sua plenitude e 
filosofia de que o trabalho faz parte da vida, mas não é a vida.  

 

5.3 CONFLITOS E ADAPTAÇÕES ENTRE AS GERAÇÕES 

As diferenças de Idade, sexo, valores, crença, recursos materiais, 

financeiros podem ser levados em consideração nos conflitos interpessoais 

dentro da organização, Toda via saber se comunicar ouvir, esclarecer 

percepções, focalizar em necessidades individuais e compartilhadas podem 

criar um ambiente afetivo entre essas gerações.  

Para Cazaleiro (2011, p.15): 

 
Conflitos, divergências de opinião, baixa produtividade, pouca 
motivação, todos esses são problemas que a organização precisa 



combater para garantir o bom desempenho de suas atividades e 
processos. Porém muitas vezes estes problemas surgem por 
questões culturais diferentes entre os indivíduos. É aqui que entra a 
preocupação em compreender as gerações e adaptar as práticas e 
políticas organizacionais ao perfil de tais gerações. 

 

5.4 O AMBIENTE ORGANIZACIONAL 

A organização que se preocupa em manter um ambiente de trabalho 

agradável, confortável e seguro, com condições adequadas para o 

desenvolvimento das atividades por seus colaboradores, está investindo no 

desempenho da equipe e no aumento da produtividade e a integração de 

profissionais de idades distintas com potencial de transformar as diferenças de 

perfil e visão em ativos importantes para o ambiente corporativo. 

Chiavenato (2014, p.368): 

A organização é sistema humano e complexo, com características 
próprias típicas e da sua cultura e clima organizacional. Esse 
conjunto de variáveis deve ser continuamente observado, analisado e 
aperfeiçoado para que resultem motivação e produtividade.  

 6 RESULTADOS 

Para fundamentar a pesquisa, aplicamos um questionário em estudantes 

de graduação da faculdade Eniac, dos cursos de Administração e Gestão de 

Recursos Humanos, onde foram apontados que a maior parte dos estudantes 

acredita que existem conflitos, porem ao manter a paciência, uma boa 

comunicação e respeito da visão de cada um pode-se existir um trabalho em 

equipe e um ambiente organizacional mais afetivo entre essas gerações. 

Os resultados da pesquisa mostram que, existe essa diferença, porem 

conseguem com facilidade se adaptar em um ambiente corporativo mesmo que 

haja conflitos. 
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