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1. Resumo 

O presente estudo tem por tema central analisar o comportamento da Geração Z nas 

organizações de médio e grande porte no município de São Bernardo do Campo, uma 

geração que já nasce pronta para revolucionar o mercado de trabalho, eles possuem 

um comportamento bem diferenciado, se comparado com as gerações anteriores, pois 

trazem consigo uma realidade que impacta na forma de realizar as atividades, 

inclusive no ambiente de negócios. A escolha do tema possui o foco de perceber como 

a geração Z se comporta no ambiente organizacional, como ela interage e quais 

conflitos existem dentro das organizações, e que influencias essa geração contribui 

nos dias atuais para essa atmosfera. Diante disto vem a seguinte questão: Quais são 

as características comportamentais da geração Z que residem nas organizações 

contemporâneas e como o líder pode (ou não) amparar na gestão dos conflitos caso 

ocorra? 

2. Introdução 

 Hoje as organizações encontram grande dificuldade em administrar os conflitos de 

todas as gerações que estão presentes no ambiente de trabalho, optando em fazer 

com que elas trabalhem em equipe para que haja a troca de conhecimentos e 

agilidades no cumprimento de metas e objetivos, e que o mesmo reduz o tempo das 

pessoas envolvidas e ajuda conhecer o parceiro de trabalho, assim como novas 

tarefas de outros setores. Pesquisas sobre as expectativas dos membros de uma 

organização são importantes fontes de conhecimento para conseguir a dinâmica 

necessária para o bom funcionamento de grupo ou de um trabalho em equipe. O maior 

desafio é estabelecer uma boa convivência entre estes indivíduos de uma forma que 

harmonize o ambiente organizacional, afinal todos precisam caminhar juntos para que 

a empresa alcance seus objetivos e melhore a sua vantagem competitiva, conforme 

comentado antes. 

3 – Objetivos  

Identificar quais são as características comportamentais da geração Z que residem 

nas organizações contemporâneas e como o líder pode (ou não) amparar na gestão 

de cinfltos caso ocorram.   

4 Metodologia  



A pesquisa terá os dados primários extraídos de pesquisa bibliométrica, os dados 

secundários serão obtidos com o uso de questionário, que será aplicado a gestores 

de organizações da região do ABC Paulista. 

5 Desenvolvimento  

As diferenças entre as gerações e a compreensão dos conflitos praticados entre elas 

nas organizações é um tema que continua a ser explorado até hoje.  Com uma visão 

no início da sociologia, Comte (1998), afirmou que a cada 30 anos uma geração pode 

ser substituída por outra, pois é o tempo médio para o seu surgimento. Embasado em 

um progresso, onde as gerações novas trazem mudanças e inovação e as anteriores 

mantidas em solidez, podendo perder suas posições. 

A geração Z possui outra forma de vida, seus hábitos e costumes são de fato 

diferentes das gerações que os antecedem. Viver em sociedade não é tão fácil, pois 

eles nasceram numa era onde é mais comum viver uma vida virtual ao invés do real, 

onde nesse mundo virtual eles fazem papéis de bandidos, heróis, logo são capazes 

de criarem até mesmo uma nova identidade. Segundo Boff (2003), essa é chamada 

de “era cyber espacial”, ou seja, uma transação de sociedade industrial para a 

sociedade tecnológica. A facilidade de manusear aparelhos tecnológicos é uma 

habilidade característica da geração Z, manipular objetos, executar tarefas 

simultaneamente é tarefa fácil para eles, como por exemplo, acessar a internet pelo 

computador enquanto falam ao celular. 

Tapscott (2010) titula a geração Z como “multitarefeiros”, por realizarem todas essas 

atividades ao mesmo tempo. São os nascidos entre 1992 a 2010, onde desde o 

nascimento possuem contato direto com aparelhos eletrônicos, televisores, rádios, 

computadores, smartphones, tablets, celulares e acesso a internet, o tempo todo, essa 

geração está em busca de aparelhos mais avançados, ou seja, novas tecnologias. 

Com tanta tecnologia a disposição, a geração Z consegue executar várias tarefas ao 

mesmo tempo: Estudar ouvindo músicas, escrever uma mensagem enquanto 

assistem a um programa de televisão, conversam com vários amigos ao mesmo 

tempo, se divertem sem sair de casa através das salas de bate papo da internet ou 

pelo celular com aplicativos como: WhatsApp, são individualistas, escravos da 

tecnologia. Não conseguem viver sem celular, internet, ipods, é como se faltasse uma 

parte de si mesmas.  



Gerenciamento de Conflito entre Gerações.  

Para Rahim, Garret e Buntzman (1992), o conflito pode ter dois principais  conceitos, 

junto a sua administração. Conforme Rahim (2000), a explicação dos conflitos decorre 

pela sua redução, o gerenciamento de conflitos precisa melhorar as estratégias 

efetivas e diminuir as disfunções, ampliar os conflitos construtivos ajuda a favorecer o 

conhecimento e a efetividade na organização. 

Berg (2012) comenta que há maneiras de se abordar e administrar conflitos, pois 

existem aqueles que usam a força do poder para influenciar pessoas, que é 

considerado uma agressiva de persuadir pessoas.  Também tem a questão de 

acomodação, que é quando o indivíduo renuncia seus interesses para satisfazer 

interesses de outra pessoa, ou seja, a pessoa não liga para as mudanças e mantêm 

a rotina dentro da organização. Existem os que preferem se afastar das situações de 

conflitos, se fechando totalmente, e os que concordam parcialmente com os dois 

lados, criando uma posição neutra. O indivíduo pode ser visto com outros olhos, onde 

ele mesmo pode ser um colaborador, trabalhando mesmo diante de pessoas 

conflitantes, compreendendo e ajudando a solucionar problemas de interesses das 

duas partes. Sendo assim, o autoreafirma que não existem estilos certos ou errados 

para administrar conflitos, pois as pessoas agem de formas diferentes, independentes 

da situação que cada um está exposto. 
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