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RESUMO 
 
 

O presente trabalho mostra a relação das Gerações Baby Boomers, X e Y no ambiente 
organizacional. Os Baby Boomers - BB são os nascidos entre os anos de 1946 e 1964 
(ERICKSON, 2011), é uma geração conservadora que zelava pelo emprego e o sustento da 
família, são as mais difíceis de aceitarem mudanças dentro das organizações. A Geração X é 
aquela nascida de 1965 a 1979 (ERICKSON, 2011) e apresenta menor dependência, 
trabalhavam para ganhar reconhecimento dentro da organização e procuravam mais 
informalidade e menos hierarquia. E os nascidos 1980 e 1999, segundo Oliveira (2010) 
compõem a geração Y. Estes já nasceram em meio às tecnologias, é uma geração que gosta 
de inovações e aventuras, cria suas próprias metas e não se importa com a opinião dos outros. 
É uma geração muito difícil de lidar, pois gostam de fazer as coisas que acham certas, e não 
costumam receber ordens. Eles se destacam como geração do milênio, pois chegaram às 
organizações quebrando as regras e principalmente as hierarquias dentro delas. O objetivo 
deste trabalho foi estudar os conflitos e as maneiras utilizadas pelas organizações para 
gerenciar as diferenças entre as gerações. Considerando que estudos apontam que, quando 
as gerações se juntam dentro de uma organização, o conflito é instalado entre elas, pois são 
pessoas com educação, formação e, consequentemente, modelos mentais diferentes, tendo 
assim, dificuldades de se relacionar. Os conflitos causados nas organizações podem muitas 
vezes ser gerado por ciúmes ou inveja de seus companheiros de trabalho, por isso é bom 
sempre ressaltar que todos estão ali para a melhoria da organização, sabendo que sempre um 
deles vai se destacar por melhor empenho de seu serviço. Por isso na maioria das vezes os 
gestores colocam gerações diferentes para realizar atividades juntas, pois ali avaliam melhor 
capacidade de ambas as partes, todas querendo mostrar seu valor e desempenho no trabalho 
executado, podendo também se complementar e realizar um serviço melhor, com a experiência 
e conhecimento de cada um. Iniciou-se o estudo com a revisão bibliográfica dos autores que 
exploraram o tema sobre as Gerações, obtendo assim embasamento para o decorrer do 
trabalho. Em seguida, foi realizada uma pesquisa exploratória com 12 colaboradores, sendo 3 
da geração BB, 2 X e 7 da geração Y de uma empresa privada do setor imobiliário da região do 
Cone Leste Paulista. O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade 
de Taubaté, sob número de parecer 709.771 e data de relatoria em 04/07/2014. Notou-se que 
há conflitos entre gerações na empresa pesquisada, porém com baixa intensidade. A geração 
Y relatou maior dificuldade de relacionar-se com as demais gerações. Assim, conclui-se que no 
ambiente de trabalho pesquisado, há conflitos entre gerações, porém com baixa intensidade. 
Este estudo pretende ampliar o conhecimento das pessoas, a respeito do tema abordado, 
colocando mais clareza para as empresas sobre as dificuldades de seus colaboradores em 
relacionar-se com colegas de diferentes idades, valores, conhecimentos. Proporcionar aos 
pesquisadores maior conhecimento, pessoal e profissional, para administrar as situações 
relacionadas ao tema. Conhecendo melhor o modo de agir e pensar de cada geração. E, ainda, 
conduzir a reflexões que contribuirão para um melhor relacionamento com os demais 
colaboradores, visando um bom trabalho em equipe. 


