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As gerações X, Y, Z e babyboomers: 

quem são, quais suas necessidades e a 

construção de projetos focados em 
cada público. 

Palestrante: Profª. Flávia Feitosa 
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ABERTURA – APRESENTAÇÕES 
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ABERTURA – APRESENTAÇÕES 

 
EM TRIOS 

 
Cada um responde uma das perguntas - ABRINDO A 
JANELA  
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ABERTURA – EXPECTATIVAS 

 
ESCOLHER UM TRIO 

 
ANOTAR EM POST-ITS AS EXPECTATIVAS 
 
O QUE ESPERAMOS APRENDER COM O TEMA: 
 
As gerações X, Y, Z e babyboomers: quem 

são, quais suas necessidades e a construção 
de projetos focados em cada público? 
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O ESPÍRITO DAS ÉPOCAS 

http://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=R0JrWDcaWTNDMM&tbnid=bRy5ix-3V--dzM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.wikipaintings.org/en/salvador-dali/the-persistence-of-memory-1931&ei=ffAnUozeCIrq8gTMyID4Aw&psig=AFQjCNE2EJURBKdRhkgHslcJaGqUDcQKwQ&ust=1378435581254742
http://www.inhotim.org.br/uploads/Obras/156c970aa8416d18174aab293b570414_media.jpg
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ORGANIZAÇÃO DOS GRUPOS 

DIVISÃO DOS GRUPOS: 

 

 

- BABY BOOMERS 

 

- GERAÇÃO X 

 

- GERAÇÃO Y/Z 
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PROPOSTA DE TRABALHO 

NOS GRUPOS 

• Quais os acontecimentos sociais que 

marcar o nascimento e juventude dos 

indivíduos dessa geração? 

 

 

• Quais as características dessas pessoas? 

 

• No que estas características impactam na 

gestão de atividades dos clubes? 
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TABELA DAS GERAÇÕES 



Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

TRADICIONALISTAS 
(nascidos até 1945)  

ACONTECIMENTOS DA ÉPOCA: 
• cresceu entre as duas Guerras Mundiais, a Grande Depressão e a 

construção do Muro de Berlim, sendo educados com disciplina rígida e 
direcionados a respeitar hierarquias; 

• influenciados pelas experiências  de migração dos pais; 
• a população, submetida a situações precárias de vida, devido à pobreza e 

ao desemprego, cresceu desmesuradamente;  
• as condições relacionadas à renda, moradia e alimentação – precárias – 

geraram favelas e subnutrição. 
•   
CARACTERÍSTICAS: 
• valorizam as tradições, são mais disciplinados e mais resistentes a 

mudanças; 
• • são leais a posições hierárquicas e se sentem mais motivados para o 

trabalho quando reconhecidos, especialmente por meio de prêmios em 
público;  

• • trabalham com esforço, se sacrificam, se dedicam a tarefas e valorizam a 
lei e a ordem.  
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BABY BOOMERS  
(nascidos entre 1946 e 1964)  

ACONTECIMENTOS DA ÉPOCA: 
• geração que surgiu após o fim da Segunda Guerra Mundial, entre 1946 e 1964, em 

uma fase de progresso; 
• a estabilidade financeira adquirida pelas famílias gerou crescimento da taxa de 

natalidade em algumas nações;  
• lutaram contra várias ditaduras e governos tiranos, conquistando vitórias que 

promoveram importantes evoluções no campo social do século XX; 
• aprenderam cedo valores familiares e disciplina no estudo e no trabalho; 
• insatisfação com o ambiente de ordem e com regras impostas por seus pais criou uma 

inquietude crescente. Sinais de rebelião: rock and roll, com Elvis Presley, Beatles, 
Rolling Stones; 

• vivenciou a reconstrução dos países destruídos em busca de desenvolvimento 
econômico e da reconstrução do PIB.  

CARACTERÍSTICAS: 
• valorizam trabalho e produtividade, buscam ascensão profissional, mas são leais à 
empresa onde trabalham;  
• são mais motivados quando vislumbram oportunidades de crescimento na carreira e 
quando recebem incentivos monetários; 
• apesar do pouco conhecimento relacionados à tecnologia, tendem a aceitá-la com 
maior facilidade no seu cotidiano.  
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GERAÇÃO X 
(nascidos entre 1965 e 1979)  

ACONTECIMENTOS DA ÉPOCA: 
• indivíduos já nasceram fazendo uso dos recursos tecnológicos; 
• o surgimento da TV influenciou o desenvolvimento desses jovens, que passaram a ter 

interesses novos, diferentes dos brinquedos e passatempos oferecidos por seus pais; 
• vivenciou o final da Guerra Fria; 
• aumento significativo de lares que passam a ter pai e mãe saindo de suas casas para o 

mercado de trabalho; 
• a mídia passou por transformações com o surgimento da MTV, que instaurou novos 

modelos de comunicação com os jovens dessa geração; 
• a AIDS tornou-se ameaça presente na vida desses jovens; 
• marcados por movimentos de direitos civis, pela Guerra do Vietnã, e pelos assassinatos 

de líderes políticos como John e Bob Kennedy, Martin Luther King e Malcom X. 
CARACTERÍSTICAS: 
• presenciaram momento histórico com mudanças sociais, quedas econômicas e 
instabilidade no emprego, que promoveram desenvolvimento de novas habilidades; 
• preferem ambiente de trabalho menos formal e valorizam a autonomia na realização de 
atividades; 
• valorizam o equilíbrio entre vida pessoal e profissional e apresentam maior facilidade 
para aceitar mudanças, principalmente relacionadas ao uso de computadores, 
tecnologias.  
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GERAÇÃO Y 
(nascidos entre 1980 e 2000)  

ACONTECIMENTOS DA ÉPOCA: 
• Geração Y é caracterizada por cerca de 74 milhões de pessoas; 
• aproximadamente 20 milhões a mais do que a sua antecessora X; 
• são extremamente informados, masalienados por não conseguirem absorver todas as 

informações disponíveis de forma produtiva; 
• muito comum terem pais separados e meio irmãos, são influenciados por múltiplas 

pessoas presentes, como padrastos, madrastas, meio irmãos, e não somente pelos pais; 
• adaptaram-se ao fato de não ter o pai ou mãe presentes no dia-a-dia, pois se 

ausentaram para trabalhar em busca de um melhor padrão de vida;  
• marcados por processos de automação nas indústrias com a chegada da revolução 

tecnológica.  
CARACTERÍSTICAS: 
• apresentam facilidade para lidar com vasta gama de informações, se sentem 
familiarizados com novas mídias, são criativos e inovadores; 
• são mais acostumados com o conceito de mudança e menos resistentes em relação ao 
que é novo, adaptando-se com facilidade; 
• aceitam maior diversidade, tendem a ser otimistas, colaboradores e conscientes; 
• buscam equilibrar vida pessoal e carreira e querem reconhecimento pelo trabalho 
desenvolvido.  
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AS NOVIDADES SOBRE O ASSUNTO 

Estereotipar o comportamento dos nossos jovens não ajuda 
na gestão  e no desenvolvimento de atividades para os 
mesmos. 
 
Edgar Morin e Baumann, entre outros autores, mostram que 
há uma tendência de taxar os jovens de uma forma ou de 
outra, mas, em geral, vemos que eles apenas captam o 
“espírito da época” e, às vezes, incomodam quem estava 
acostumado a outras condutas sociais.  
 
As mudanças não estão nas pessoas, pois o cérebro, que nos 
rege, é o mesmo há milhares de anos. 
  
O mundo contemporâneo (alguns dizem “pós-moderno”) 
permite coisas que não eram possíveis antes, mas que, 
muitas vezes, já tinham sido desejadas.  
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AS NOVIDADES SOBRE O ASSUNTO 

Atualmente, em função de características do 
mercado, necessidade de inovação, diversidade, 
experiência profissional, é importante que as 
pessoas tenham diversas experiências. O mundo 
globalizado exige isso; mesmo que em 
contrapartida, seja natural do ser humano 
querer estabilidade. Muitas pessoas se 
angustiam por não terem a estabilidade que 
seus pais tiveram.  
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VERDADES E MENTIRAS SOBRE OS 

MILLENIALS  

DESEJAM CARREIRAS METEÓRICAS 
FALSO 
 
Os jovens Ys anseiam por crescimento e 
desenvolvimento profissional, não necessariamente de 
forma meteórica. É fato que a sociedade, hoje, permite 
que um jovem de 25 anos seja o próximo a ser incluído 
na lista da Forbes, porém, em geral, todos sabem que 
isso requer muito trabalho e dedicação e que as coisas 
não surgem do nada. Os jovens sabem que galgar 
grandes cargos ou abrir uma nova empresa requer muita 
dedicação, e estão dispostos a isso, o que é totalmente 
diferente da ideia de quererem uma carreira de sucesso 
sem se dedicarem. 
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VERDADES E MENTIRAS SOBRE OS 

MILLENIALS  

TÊM DIFICULDADES PARA LIDAR COM GESTORES E HIERARQUIA 
FALSO 
Ao longo dos últimos quatro anos, entrevistamos muitos jovens e não 
conseguimos confirmar a ideia de que os jovens Ys têm dificuldade de 
lidar com hierarquias. Ouvimos de muitos deles que preferem 
gestores mais velhos e experientes do que jovens, pois gostam de 
aprender com quem sabe mais. Muitos elogiam seus gestores, mas 
não “qualquer” gestor. Um bom gestor tem de fazer com que seu 
funcionário saiba o motivo pelo qual realiza suas atividades; propiciar 
aprendizado; ceder informações e trabalhar bem com as necessidades 
de autonomia e flexibilidade, o que veremos nas verdades sobre os Ys. 
Um jovem Y quer um gestor para admirar, pois sabe que um bom 
relacionamento com ele pode gerar autonomia, liberdade e 
significado para o trabalho. Desse tipo de gestor eles querem estar 
muito perto! A ideia de gestores distantes não os atrai. O jovem Y não 
possui dificuldades com hierarquias ou gestores, mas sim com 
gestores que não inspiram, não são transparentes, não dão autonomia 
e não oferecem oportunidades de desenvolvimento.  
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VERDADES E MENTIRAS SOBRE OS 

MILLENIALS  

JOVENS MILLENIALS SÃO ALTRUÍSTAS 
FALSO 
Não necessariamente. As pesquisas não são conclusivas quanto a 
se os jovens Ys são mais, ou menos preocupados com os outros. 
Em pesquisas recentes, que comparam o altruísmo entre 
indivíduos de diferentes classes sociais, vemos que os Ys 
pertencentes às classes sociais C e D são mais altruístas que os 
pertencentes às classes A e B. Vale ressaltar que o altruísmo, para 
esses jovens, está diretamente relacionado ao cuidado com pais e 
familiares, e não com a sociedade em geral. Se considerarmos 
esse altruísmo sob a ótica da evolução, veremos que não 
necessariamente se trata de comportamento altruísta, porque a 
preocupação com familiares carrega o componente egoísta da 
sobrevivência dos genes em comum. Apesar de preocupados com 
as questões ambientais, não vemos os jovens efetivamente 
preocupados com a sociedade ou dispostos a se mobilizarem pelo 
outro. 
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VERDADES E MENTIRAS SOBRE OS 

MILLENIALS  

HÁ HEGEMONIA NO COMPORTAMENTO DOS JOVENS Ys 
FALSO 
Não. Não podemos definir que os jovens Ys são diferentes 
dos jovens de outras épocas, e também não podemos 
dizer como exatamente eles são. Para alguns 
pesquisadores, como Guillot-Soulez e Soulez (2014), a 
heterogeneidade, dentro das gerações, é maior do que a 
existente entre elas. Esses pesquisadores diagnosticaram 
ao menos quatro grupos diferentes de jovens entre os Ys: 
1) os que buscam segurança; 2) o que focam na carreira; 
3) os que procuram equilíbrio; 4) os jovens com os quais é 
fácil lidar. E o que têm em comum não nos parecem 
características dessa geração, e sim da juventude. 
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VERDADES E MENTIRAS SOBRE OS 

MILLENIALS  

BUSCAM SIGNIFICADO NO QUE FAZEM 
VERDADEIRO 
Quando falamos em significado, tratamos de uma relação 
de reconhecimento, valor e importância – questão 
marcante atualmente. Se quiser ver jovens animados e 
dedicados ao trabalho ou qualquer outra atividade, é 
preciso aprender a agregar valor e reconhecimento às 
atividades. O engajamento só ocorrerá se fizer sentido 
para quem realiza a atividade.  
 Nossa juventude valoriza o inovar, o crescimento e o 
desenvolvimento, sem o que não há garantias nem hoje e 
nem no futuro. Quando os jovens encontram sentido no 
que fazem, podem lidar com qualquer adversidade. Aí 
existe um ponto-chave: cada um tem seu ponto de 
interesse, isto é, nem todos valorizam as mesmas coisas.  
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VERDADES E MENTIRAS SOBRE OS 

MILLENIALS  

BUSCAM QUALIDADE DE VIDA 
VERDADEIRO 
Equilíbrio entre vida pessoal e profissional é, sim, algo que 
geralmente tem importância para boa parte dos millenials. Hoje não 
só os jovens se preocupam em ter diversão e a ideia de qualidade de 
vida é muito mais disseminada que em outros tempos. Trabalhos 
que exijam longas jornadas, invadam finais de semana, afetem a 
saúde, podem ser menos interessantes, a menos que possuam 
atrativos como o significado e a paixão . elo projeto. Outro aspecto 
que vale a pena mencionar, também ligado à qualidade de vida, é o 
interesse dos jovens por obter prazer no trabalho. Trabalham não 
apenas para ganhar dinheiro: o sentido de propósito, a vontade de 
realizar algo gratificante, o gostar do que faz, transformam o 
trabalho em lazer, o que importa muito para todos e especialmente 
para estes jovens. 
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VERDADES E MENTIRAS SOBRE OS 

MILLENIALS  

DESEJAM AUTONOMIA E FLEXIBILIDADE 
VERDADEIRO 
Os jovens Ys valorizam a possibilidade de ter autonomia e 
flexibilidade. Não veem sentido em ficar até o fim do 
expediente se já realizaram as atividades previstas, o que se 
intensifica caso tenham ficado horas a mais na semana anterior. 
Nada é mais desestimulador para eles do que não poder 
gerenciar suas horas de forma proativa. Eles não têm 
problemas para passar madrugadas trabalhando, desde que 
não precisem chegar muito cedo no dia seguinte, sem estar 
“devendo nada”. Chegarão no horário que quiserem, ou que for 
necessário. Flexibilidade e autonomia não são apenas 
necessárias na gestão da agenda de trabalho. Esses jovens 
gostam de variações na rotina, de propor melhores formas de 
realizar suas atividades. Também não terão problemas com a 
rotina se compreenderem seu sentido. 
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VERDADES E MENTIRAS SOBRE OS 

MILLENIALS  

EXIGEM E VALORIZAM FEEDBACK 
VERDADEIRO 
Mesmo a motivação intrínseca sendo o mais crucial para 
nossos jovens, há uma questão externa a eles que não 
pode ser esquecida: o feedback! Não receber feedback, 
não saber se agrada, não ter informações claras sobre 
melhorias esperadas, é um pecado mortal! Os jovens Ys 
não perdoam a falta de clareza. Já que só se interessam 
pelo que tem significado e o que traz desenvolvimento e 
crescimento, a falta de feedback é o maior empecilho e 
pode ser considerada como perda de tempo. Se eu não 
recebo feedback, estou perdendo meu tempo para 
melhorar meu desempenho. Me digam o que eu preciso 
fazer que eu faço! Já diziam os especialistas em feedback 
que a falta deste é uma espécie de tortura. 
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VERDADES E MENTIRAS SOBRE OS 

MILLENIALS  

 
  
NÃO SÃO FIÉIS ÀS EMPRESSAS 
VERDADEIRO 
Por que os jovens seriam fiéis às empresas se elas não 
fossem fiéis a eles? O mundo globalizado propicia 
inúmeras oportunidades de trabalho. Os Ys muitas vezes 
indicam que, apesar de quererem uma empresa para ficar 
por mais tempo, não têm motivo para permanecer em um 
trabalho que não os satisfaça, especialmente em relação 
ao que mais valorizam: crescimento e desenvolvimento – 
coisa que geram significado.  
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ATIVIDADE DE FECHAMENTO 

VOLTAR AO GRUPOS 
 
DESENVOLVER PROJETOS PENSANDO EM SEU PÚBLICO 
 
APRESENTAR A TODOS OS GRUPOS: 
- O novo projeto 
- Quais as novidades e justificativas 
- Principais desafios/barreiras a serem superadas 
- Metas a serem atingidas 
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ENCERRAMENTO 

QUAL PALAVRA REPRESENTA O QUE VOCÊ 
ESTÁ LEVANDO DA NOSSA TARDE DE 

TRABALHO? 
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Obrigada. 

 

 

 

Flávia Feitosa 

flavia@feitosa-santana.com 
Cel.: (11) 999 437 958 
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