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RESUMO: 

Introdução: Atualmente é constantemente abordado os conflitos vivenciados por parte 

das gerações X, Y e Z em se tratando do perfil profissional. Os indivíduos dessas gerações 

apresentam características, linguagens e comportamentos que influenciam no mercado de 

trabalho como a forma de pensar e se expressar. Quem atua no mercado de trabalho com 

certeza já vivenciou conflitos de ideias ou sentimentos entre profissionais de idades 

diferentes. O ambiente organizacional exige o despertar para novos desafios e premissas 

com relação aos relacionamentos interpessoais entre seus colaboradores. Desta forma é 

preciso lidar com as fraquezas, fragilidades e diferenças. É importante entender que o 

comportamento ideal de cada geração é baseado no equilíbrio sem excessos para que haja 

uma interação positiva. Objetivo: O objetivo geral do artigo é demonstrar como esses 

profissionais de perfis e objetivos diferentes convivem no meio organizacional. 

Metodologia: A metodologia utilizada no presente trabalho foi por meio da pesquisa 

bibliográfica com a finalidade de contribuir para a elaboração do embasamento teórico 

por meio de livros, internet e periódicos que abordam assuntos relacionados ao plano de 

contas nas empresas, bem como quem o utiliza. Quanto à abordagem, esta pesquisa é 

classificada como qualitativa. Resultados: Atualmente, convivem nas organizações 

profissionais das Gerações, x, y e z. Pode se observar das gerações que muitas vezes os 

seus valores são similares, mas a forma como são buscados são de diferentes formas e 

prioridades. Conclusão: No contexto de um ambiente cada vez mais competitivo e 

dinâmico, as pessoas deixaram de ser vistas como meros recursos da organização para 

serem tratadas como um ativo de grande valor. O conhecimento passou a ser o recurso 

mais importante, fazendo com que as pessoas passem a ocupar um lugar de maior 

destaque nas organizações. Desta forma, as organizações, devem investir em ações para 

que os ativos conhecimento e informação não sejam perdidos. Assim, o papel da área de 
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Gestão de Pessoas é dado como uma área estratégica, pois é por meio dela que que é 

possível promover a organização das pessoas, das competências necessárias para que 

conquiste suas metas e consequentemente atraia os melhores profissionais e consiga retê-

los e motivá-los no trabalho. 

Palavras-chave: Conflitos. Gestão de pessoas. Gerações X, Y e Z 

 

 

 

 

 

 


