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RESUMO: 

Introdução: As organizações são um conjunto de pessoas que trabalham com o objetivo de 

obter lucros. Em uma organização trabalha com pessoas de diversas características, nas quais 

o ambiente socioeconômico em que a empresa vive pode afetar os comportamentos. São 

caracterizadas Gerações Baby Boomers (1945 e 1960), Geração X(1960 a 1980) e a Geração 

Y(1980 e 1999) aquelas pessoas que passaram por momentos e criações diferentes que 

formasse características diferentes fazendo com que as empresas se adaptem com as 

mudanças de acordo com a nova geração e a evolução do mercado para que o objetivo final de 

obter lucro seja alcançado. Objetivo: Esse trabalho teve como objetivo analisar a forma com 

a empresa COPAUTO deve se adaptar ás mudanças de comportamento e atitudes dos novos 

funcionários diante à Geração Y. OBJETIVO ESPECÍFICO: Analisar os perfis das Gerações 

Baby Boomers (1945 e 1960), Geração X(1960 a 1980) e a Geração Y(1980 e 1999), 

Verificar as vantagens que a Geração Y pode trazer para as organizações, Ressaltar os 

benefícios que as organizações podem ter com a nova geração, Identificar o comportamento 

das organizações que possuem colaboradores pertencentes à Geração Y. Metodologia: Foi 

realizada uma pesquisa exploratória, sendo distribuído um questionário com 10 (dez) 

perguntas sendo elas abertas e fechadas, que serão distribuídas para 13 (treze) funcionários na 

empresa para avaliar os aspectos relevantes de como a organização esta se comportando frente 

à Geração Y e identificar características de comportamento. RESULTADOS: Baseando-se na 

pesquisa realizada, 38% dos entrevistados afirmam que as pessoas com que trabalha 

cooperam para que o trabalho seja feito, uma porcentagem baixa já que a organização precisa 

de um trabalho em grupo para que possa alcançar maiores objetivos. A pesquisa mostra que a 

relação entre a empresa e seus funcionários é regular sendo 54%, 15% bom e 31% ótimo, é de 

grande importância à empresa estar aberta a críticas, para isso a empresa deve se reestruturar 

para que seus funcionários se sintam motivados a buscarem melhorias para a empresa e para 

um bom convívio entre gerencia.  



 

 

 

 

Considerações finais: É possível concluir que a empresa tem a necessidade de atualizar com 

o novo mercado e implantar características da Geração Y para que as mudanças de 

comportamento e atitudes dos funcionários sejam compatíveis ao comportamento dos novos 

profissionais que caracterizam essa geração. A organização e funcionários precisam se 

adaptar a geração Y e a com a evolução do mercado para que o trabalho em grupo seja 

executado de forma que todos trabalhem com o mesmo objetivo e com mais motivação. A 

organização precisa inovar investindo na qualificação de seus funcionários para que possam 

acompanhar o novo mercado de trabalho assim seus funcionários estarão capacitados e 

buscando novos desafios para melhor atender seus clientes e buscando mais agilidade em seu 

serviço. A presença da Geração Y na empresa vai ao encontro de alguns atributos essenciais 

ao mundo corporativo contemporâneo, pois agrega velocidade, agilidade, multiplicidade de 

informações, mudança e inovação.   

 

 


