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RESUMO 
 
 

Este trabalho foi desenvolvido para abordar o assunto de conflito de gerações no ambiente de 
trabalho e no seu desenvolver é vista a assertividade, cuja mesma é apresentada como um 
comportamento que tem como característica a postura conciliadora de todos os envolvidos no 
ambiente de trabalho, com o intuito de enfrentar os problemas cotidianos existentes entre os 
integrantes das diferentes gerações. Para que o trabalho fosse desenvolvido foram realizadas 
utilizando o método de pesquisa bibliográficas em artigos e outras monografias já 
desenvolvidas com o tema abordado. O trabalho tem o seu objetivo para que o administrador 
tenha conhecimento sobre as gerações que estão mais se sobressaindo no mercado de 
trabalho, suas características, pontos fortes e pontos fracos. As três gerações que estão em 
saliência no mercado de trabalho são os Baby Boomers, Geração X e Geração Y, das mesmas 
são referenciadas a sua época, seus fatos históricos, suas características e as descrições 
positivas e negativas que se destacam em cada geração supracitada. É preciso entender os 
conflitos de gerações, pois os mesmos acabam impactando diretamente nos resultados das 
empresas. O resultado deste impacto em sua maioria acaba por trazer resultados negativos 
para organização. O trabalho procura dar enfoque a geração Y no intuito de chamar a atenção 
dos administradores para que eles possam entender as características desta geração tão 
promissora no mercado. Para dar o andamento e a desenvolver o trabalho também foram 
caracterizados os seguintes conceitos: Geração, ambiente de trabalho, conflitos no ambiente 
de trabalho e conflitos de gerações no ambiente de trabalho, esses foram inclusos para que a 
monografia obtenha embasamento e sustentação. No trabalho é referenciado um estudo de 
caso de conflito de gerações, onde existe um conflito direto entre um baby boomer e um jovem 
da geração Y. O jovem da geração Y está tentando se engajar no mercado de trabalho e o 
baby boomer com sua experiência no mercado de trabalho executa uma entrevista o jovem 
para uma eventual vaga disponível na empresa. Desse conflito é realizado um apontamento 
dos erros que ocorreram com cada um dos personagens e como cada geração poderia se 
portar de forma assertiva durante a entrevista. Para concluir o trabalho é demonstrada a 
importância deste assunto, aonde um conflito de gerações pode trazer malefícios às empresas 
aos colaboradores e o desenvolver dos indivíduos no seguir de suas vidas. O presente trabalho 
também pode auxiliar tanto a sociedade obter o estudo sobre o comportamento dos indivíduos 
no ambiente de trabalho. Palavras-chave: Geração Y, Conflito e assertividade.  


