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GESTÃO DE PESSOAS: RELAÇÃO ENTRE AS GERAÇÕES BABY BOOMER, X e Y E 

SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA O MERCADO DE TRABALHO. 

RESUMO 

Este Trabalho tem como objetivo apresentar uma pesquisa bibliográfica acerca das relações 

entre as gerações Baby boomer, X e Y, e as suas contribuições para o mercado de trabalho. 

Buscamos compreender as diferenças de cada uma delas e as e suas situações de conflitos       

nos relacionamentos.  O objetivo geral é descrever sobre os conceitos das gerações, suas 

contribuições e os conflitos para do Mercado de trabalho. Os Objetivos específicos são os 

seguintes: Pesquisar o conceito das gerações Baby Boomer, X e Y; demonstrar os desafios e 

conflitos entre essas gerações no mercado de trabalho; demonstrar as características das 

gerações Baby Boomer, geração X e geração Y para as empresas e suas também suas 

contribuições para o mercado de trabalho. Como resultado, as diferenças que as gerações 

apresentam em suas características sociais, culturais e comportamentais tem sido importante 

para o mercado de trabalho que conseguem   estabelecer estratégias para lidar com os 

conflitos e assim estabelecer um equilíbrio para garantir melhores resultados nas organizações.  

Palavras-chave: Gerações. Contribuições. Conflitos. Organizações. Mercado de Trabalho. 

 

INTRODUÇÃO 

O Estudo buscou descrever sobre o conceito das gerações Baby Boomer, X e Y, 

demostrando suas características, diferenças e os conflitos de cada uma delas no mercado de 

trabalho, como também as suas contribuições, como foi seu comportamento e sua adaptação 



  

 

com as mudanças enfrentadas, pois cada uma nasceu em um período importante de grandes 

acontecimentos, desde o final da segunda guerra, com a visão de reconstrução e recuperação 

do mercado financeiro, passando pelo criação da televisão e luta pelos direitos civis e social 

até a era da tecnologia e criatividade, as gerações baby boomers, X e Y atuam no mercado de 

trabalho de formas diferentes conforme suas características agregando valor e experiencia 

para as organizações. 

Justifica-se pela importância de conhecer as características de cada geração e como se 

comportam no mercado de trabalho, mostrando o que cada uma delas oferecem e como os 

profissionais da área de gestão de pessoas podem conciliar e administrar suas características 

em prol dos objetivos da empresa, pois tem o desafio de captar as competências 

individualmente, e transformar essa individualidade em trabalho de equipe para gerar 

resultados para o processo. Os benefícios que esta pesquisa trouxe para a área acadêmica e 

social foi pontuar as características que cada geração possui como também como cada uma 

delas contribuiu e se portou para a sociedade no mercado de trabalho, tendo que cada Geração 

tem suas limitações ao se deparar com a mudança para a próxima geração. 

Devido as grandes mudanças que aconteceram no mercado de trabalho nos últimos 

anos, cada geração nasce e cresce vivendo e aprendendo com os avanços e mudanças 

tecnológicas, culturais e sociais. Por terem características próprias e bem definidas são fáceis 

de identificá-las, esta pesquisa consistiu em responder a seguinte questão: quais as 

características, comportamentos, e contribuições que as gerações Baby Boomer, geração X e 

geração Y trazem para o mercado de trabalho?  

O objetivo Geral deste estudo buscou compreender sobre o conceito das gerações 

Baby Boomer, geração X e a geração Y, suas características e suas diferenças, como também 

suas contribuições para o mercado de trabalho, e para alcançar esse objetivo foram definidos 

objetivos específicos: explicar o conceito das três gerações; Demonstrar os desafios e 

conflitos que essas gerações trouxeram ao mercado de trabalho e citar a importância dessas 

gerações para as empresas, como também suas contribuições para o mercado de trabalho. 

Para elaboração do trabalho foi feita uma pesquisa bibliográfica qualitativa e 

descritiva, com pesquisa de informações sobre o tema em revistas, artigos, documentários, 

sites de pesquisas, entre outras fontes de dados, baseada principalmente em livros de diversos 



  

 

autores que tem como assunto o tema da Geração Baby Boomers, Geração X e Geração Y, 

como por exemplo Oliveira (2009), Brito (2013), Pinto (2013), entre outros. O período de 

tempo dos livros pesquisados em maioria foi publicado nos últimos 15 anos, quais serão 

pesquisados tais palavras-chaves, Geração, Baby Boomers, Diferenças, Conflitos, Geração X, 

Geração Y. 

GERAÇÃO BABY BOOMERS 

Geração Baby boomers é maior que as demais, logo após a segunda guerra mundial 

houve um aumento na taxa de natalidade, que durou por quase 20 anos, alavancando assim a 

economia e a concorrência para escola, faculdade e mercado de trabalho, o que fez com que 

essa geração aprendesse a lutar pelos recursos s sucesso. 

Para Oliveira (2009) a geração Baby Boomers são os que nasceram no final da 

segunda Guerra Mundial, e no período de movimentos de inclusão, tinham como objetivo a 

reconstrução, por isso são pessoas trabalhadoras, otimistas, motivadas e disciplinadas, que 

vivem com maior qualidade de vida e tendem a ter a aposentadoria mais tardia. 

A geração Baby Boomers vem de uma época de jovens mais rebeldes, conservadores, 

mas não rígidos, fazem parte da geração que tinha desejo de mudar o mundo, pois são mais 

motivados e otimistas, valorizam a ascensão profissional e valorização dentro das empresas.  

Conger (1998) define a geração como pessoas educadas, que mesmo lutando por seus 

direitos, seguem com disciplinas as regras impostas, são competitivas sem muito 

questionamento, onde uma das principais preocupação é manter a estabilidade no emprego, 

focados sempre no compromisso e desejo de reconstruir o mundo. 

Segundo Serrano (2014), a geração Baby Boomers, são firmes nas suas decisões não 

se influenciando facilmente, possuem um padrão de vida mais estável, devido serem mais 

maduros nas suas decisões e sempre perseguir o objetivo proposto até alcançá-lo, e sempre 

vai optar pela qualidade do que pela quantidade. 

Percebe-se que é uma geração mais conservadora com a família, que está em busca 

sempre da segurança e estabilidade financeira, prezam pela qualidade de vida sempre em 

busca de realização pessoal, focam e valorizam o trabalho.  



  

 

Sendo assim, a geração Baby Boomers caracteriza-se por serem indivíduos 

extremamente trabalhadores e motivados a conquistarem posições, regalias e prestígio. 

Mantém foco total no trabalho se dedicando a longas semanas de trabalho e definem-se por 

suas realizações e conquistas profissionais (VELOSO, SILVA, DUTRA, 2008). 

GERAÇÃO X 

A geração X possui características de dedicação e muita experiência, são 

comprometidos com os objetivos da empresa e são poucos conhecedores de novas tecnologias. 

Como profissionais valorizam o trabalho, mas ao mesmo tempo se preocupam com a 

qualidade de vida. Essa geração conhecida como os filhos da Geração Baby Boomers, são 

conservadores, valorizam a família, são positivistas e autoconfiantes, cumprem os objetivos e 

não os prazos além de serem muitos criativos. (OLIVEIRA, 2010). 

Oliveira (2009) pontua que a geração X mesmo influenciada pela televisão e se 

tornando consumistas, é a geração onde desde jovens buscam a independência financeira 

motivada pelos pais que ensinavam que para conquistar precisava batalhar, é a geração que 

predomina no mercado atual, são conhecidos como viciados no trabalho ou trabalhador 

compulsivo. 

Geração X valorizam mais a auto individualidade, pois muitos são filhos de pais 

separados, cresceram no tempo em que as inovações tecnológicas avançavam trazendo mais 

atividades aos jovens da época, como manifestações revolucionárias que buscavam os direitos 

iguais para todos, geração influenciada pela televisão orientando o modo de viver e agir das 

pessoas. No mercado de trabalho são conservadores, e possuem aversão a supervisão. 

De acordo com Pinto (2013), a geração X se destaca principalmente por marcar a 

ruptura com as gerações anteriores, buscando seus direitos de gênero, valorizando a 

convivência e lutando pela liberdade. 

A geração enfrentou um grande desafio na busca de emprego, já que logo após a 

segunda guerra mundial a instabilidade financeira era grande, mas por outro lado viu o mundo 

mudar muito, essa geração vivenciou grandes inovações como o avanço da tecnologia como o 

computador pessoal, internet, celular, e-mail etc.  



  

 

Eles são céticos em relação a hierarquias, e acreditam que um gerente deve ganhar 

respeito em vez de merecê-lo em virtude de seu título. “Adotam postura de ceticismo e 

defendem um ambiente de trabalho mais informal e hierarquia menos rigorosa” (VELOSO, 

DUTRA, NAKATA, 2016. p. 92). 

GERAÇÃO Y 

A geração Y, pessoas nascidas entre 1979 e 1992. É formada por jovens, ainda 

próximos dos 30 anos, que são ousados, sabem que a vida é curta e que deve ser mais 

valorizada, reconhecem a necessidade de um aprendizado continuado, sabem o que querem e 

acompanham tendências de moda e mercado. Esta geração é descendente de modelos 

familiares mais flexíveis, passou a infância em atividades múltiplas, vivem em ação e 

costumam ser boas administradoras do tempo, valorizando o equilíbrio entre convívio com as 

pessoas, trabalho, lazer (ESTRELA, 2012). 

Para Oliveira (2012), a geração Y mesmo sendo da era tecnológica e motivada pela 

ascensão rápida é superprotegida pelos pais, se tornando dependentes financeiramente, o que 

causa atraso no amadurecimento e inserção no mercado de trabalho, gerando falta de 

confiança dos veteranos no que compete a tomar decisões e enfrentar desafios. 

Geração cresceu tento o que seus pais não tiveram, principalmente seu apoio 

financeiro, sempre buscando por facilidade e crescimento rápido almejando as melhores 

posições e salários em curto prazo sem enfrentar as etapas.  

De acordo com Maldonado (2005), é fundamental para a gestão das empresas, tentar 

descobrir o que motiva a geração Y. Para ele, deve ser realizada campanhas que aproximem 

pessoas desta geração com todos os níveis hierárquicos e também para que exista uma 

comunicação efetiva onde, seja oportunizado a escuta de novas ideias que possam trazer um 

reconhecimento do trabalho destas pessoas, visto que as mesmas são muitas vezes, motivadas 

pelo reconhecimento externo como forma de motivação profissional e pessoal. 

Geração Y difere das outras gerações passadas pois tentem a trabalhar duro com 

eficiência, são animados sobre seus trabalhos e se aproximam de seus superiores como iguais, 

eles gostam e respeitam os líderes decisivos que têm uma visão forte e levam à conquista da 



  

 

meta, tente a reconhecer a sabedoria dos líderes e querem aprender com eles (LANCASTER 

E STILLMAN, 2011. p. 230). 

Segundo Brito (2013), a geração Y nasceu com a tecnologia já em ascensão, com 

cenário diferente de seus antecessores. Estão em busca de inovação e quebra de paradigmas e, 

ao mesmo tempo, esperam rápidos feedbacks e constante crescimento profissional, em curto 

espaço de tempo; dentre seus principais objetivos destacam-se o empenho em flexibilizar e 

horizontalizar as hierarquias das organizações. Surpreendem por serem multitarefas e 

executarem várias atividades ao mesmo tempo. 

Uma desvantagem dos trabalhadores da Geração Y é que não dá para contar muito 

com a sua permanência, é comum permanecerem por apenas dois a três anos antes de 

procurarem uma posição que ele acha melhor, são fiéis a si mesmo somente, e não valorizam 

uma única empresa, sempre querem liberdade, flexibilidade e procuram lugares onde possam 

explorar sua criatividade (MORAIS, 2016. p. 181). 

Geração da era da tecnologia e internet com informação em tempo real, viveu somente 

na era da democracia, são motivados por ascensão e tem fácil aprendizado, no mercado de 

trabalho não se prendem a empresa, buscam lugares onde possam subir de cargo de maneira 

rápida, tem bastante rotatividade nas empresas e são conhecidos como insubordinados. No 

tópico a seguir, tratamos sobre os conflitos das gerações no mercado de trabalho.  

 

 CONFLITO DAS GERAÇÕES NO MERCADO DE TRABALHO 

No mercado de trabalho atual, podemos ver as três gerações atuando juntas, o que tem 

sido um grande desafio para as organizações pois cada geração vem de um período distinto 

com características únicas, que se não trabalhada de maneira correta pode trazer conflitos e 

problemas nas empresas, como também se acompanhada e utilizada de maneira correta essas 

diferenças têm grande importância, pois são várias maneiras de ver e resolver questões. 

O mercado de trabalho é definido como conjunto de oportunidades oferecido pelas 

organizações, juntamente com o conjunto de pessoas disposta a oferecer sua força de trabalho, 

sendo o que norteia a movimentação de pessoas dentro das Organizações, pois é ele que 



  

 

mostra as oportunidades e ameaças existentes nas externalidades do ambiente de trabalho 

(DUTRA, 2012). 

De acordo com Lima (2012), devido as mudanças sofridas ao longo dos anos, tanto 

cultural como social cada geração foi classificada com referência no seu espaço de tempo não 

tendo uma data precisa do seu início e do seu fim, levando em consideração a reprodução 

humana definida como família (avós, pais e filhos) para classificação das gerações. 

Para Engelmann (2009), embora não tenha um consenso e confirmação exata dos 

autores sobre o início e fim de cada geração, pode-se considerar que a geração Baby Boomers 

é nascida entre 1948 e 1963; a geração X, nascidas entre 1964 e 1977; a geração Y que 

nasceram entre 1978 e 1994. 

Segundo o conceito de Geração ressalta que vários aspectos incorpore a delimitação de 

uma geração, tanto aspectos cronológicos como o contexto histórico, vivências comuns, 

relações familiares e intergeracionais. (OLIVEIRA, 2011). 

De acordo com Soares (2009), a convivência de gerações que está se dando atualmente 

no mesmo ambiente de trabalho, faz com que seja necessário inovação, criatividade e 

flexibilidade nas tarefas próprias da Gestão de Pessoas, a fim de gerir tal convívio.  

As diferenças entre as gerações têm representado um grande desafio aos atuais 

gestores em relação às práticas de gestão, a fim de que tenham eficácia sobre todas essas 

gerações. Desde os anos 1980, um dos grandes desafios da gestão de pessoas é conciliar os 

variados interesses pessoais com os objetivos organizacionais. (VELOSO, 2008). 

De acordo com Robbins (2010) o conflito pode ser definido como um processo que 

tem início quando alguém percebe que outra parte afeta, ou pode afetar, negativamente 

alguma coisa que considera importante. 

O conflito de gerações não é novidade e a globalização acirrou a concorrência e as 

empresas precisam contar com todos os talentos disponíveis e retê-los com seus 

conhecimentos. Em geral, o maior conflito está entre a geração X e a Y (PELIZARI e 

FLEURY, 2012). O importante não é apenas de fazer comparações entre as gerações, mas de 

concebê-las num processo de reconhecimento das diferenças, vivenciando pela diversidade de 

gerações, favorecendo a gestão de pessoas (SANTOS, 2011). 



  

 

De acordo com Oliveira (2012), a convivência entre as diversas gerações faz com que 

os mais velhos julguem erroneamente os mais jovens, que por romper padrões e ter ideias 

inovadoras são rotulados na maioria das vezes como rebeldes, sendo que apenas querem 

seguir e moldar suas vidas de forma inovadoras vivendo a realidade do seu tempo. Em geral, 

Melo (2014) destaca que sempre vai existir queixas de uma geração para outra, devido as 

divergências de pensamentos e a realidade com que cada uma enfrenta os padrões da sua 

época. 

Os conflitos são diferenças entre as gerações que fazem parte da mudança de valores, 

conceitos e inovações, onde novidades são substituídas e deixam de ser novidades, onde a 

sociedade evolui e se transforma, e com isso o mundo se atualiza e muda de forma natural. 

(BANACO, BONDANÇA E ROGERS, 2014). 

De acordo com Oliveira (2014), estamos vivendo, pela primeira vez, a realidade de 

termos quatro gerações interagindo e atuando, juntas, no mercado de trabalho o que tem 

criado cenários novos e turbulentos, principalmente nas empresas, pois destaca que, 

independentemente da faixa etária, os aspectos que aparecem, com mais frequência, na lista 

de queixas de uma geração em relação à outra são: a falta de experiência anterior, a resistência, 

a falta de vontade para inovar, a falta de respeito, a falta de disciplina e de foco (MELO,2014). 

Devido a diferença de idades e estilos de vida, criou-se paradigmas sobre os conflitos 

entre as gerações, que culmina na impossibilidade de relacionamentos; no entanto, essa 

convivência é benéfica a ambos, por ter opiniões diversas dentro de uma empresa é algo 

essencial para que algumas mudanças aconteçam. Por isso, nem todo conflito deve ser visto 

como um problema. Discordar de algumas coisas é saudável, ter pontos de vistas diferentes é 

muito saudável. O gestor tem que saber aproveitar essas divergências para crescer (MELO, 

2014). 

Com a globalização a concorrências das empresas se acirrou, e por isso é importante 

utilizar todos os talentos e conhecimentos disponíveis, e com isso as gerações X e Y são as 

que mais entram em conflito por serem as mais atuantes no mercado atual, por isso é 

importante reconhecer suas diferenças e utilizar suas diversidades de conhecimento e 

experiencias favorecendo a gestão de pessoas. (SANTOS, 2011). 



  

 

Cada geração possui um comportamento diferente no ambiente de trabalho, mas o que 

é um conflito também é uma oportunidade, onde os horizontes se ampliam, as opiniões e as 

soluções surgem de maneiras diversas.  

De acordo com Oliveira (2012), os jovens da geração Y sempre foram muito 

protegidos e dependentes dos pais, são tidos como imaturos no mercado de trabalho, e por 

isso para os mais veteranos da geração baby boomers e da geração X, são vistos como não 

sendo capazes de tomarem decisões seguras e confiáveis gerando conflitos no mercado de 

trabalho. Porém aprendeu com os erros e acertos das gerações passadas sendo um espelho 

para próxima geração. 

Os julgamentos e reações equivocadas feito muitas vezes pelos mais velhos em relação 

aos mais jovens por terem a sua opinião vista como rebeldia a partir de um comportamento 

contestador, pois lhe causam temor e ruptura da realidade do seu tempo, rompendo padrões e 

moldando a vida com ações inovadoras, o que também geram conflitos causado por falta de 

conhecimento no novo e insegurança em correr riscos. (OLIVEIRA, 2012). 

As organizações precisam estar sensíveis e atentas as suas próprias necessidades, para 

identificar os elementos que permitam explorar e reter os fatores motivacionais que cada 

geração possui, para contribuir para o posicionamento e crescimento competitivo no mercado. 

(CAMARA; NUNES; SARSUR, 2013). 

De maneira geral, o mercado de trabalho tem a ganhar com tantas gerações atuando 

juntas, pois aumenta as possibilidades em resolver problemas, opiniões diversificadas levando 

em consideração a experiência de vida de cada um, o que gera um desafio a área de gestão de 

pessoas que precisa gerir essas diferenças. No próximo tópico, apresentamos suas 

características e contribuições. 

CONTRIBUIÇÃO DAS DIVERSAS GERAÇÕES PARA AS EMPRESAS 

Cada geração é marcada por suas características e contribuições próprias e é 

fundamental para o mercado de trabalho mesclar cada uma delas e usá-las de maneira correta 

sabendo filtrar e designar aos cargos e atividades que possam agregar valores as empresas e 

ao processo. 



  

 

A geração Baby Boomers tem como contribuição a luta pelos direitos e igualdade 

social, sendo a geração que participou do início da televisão, onde maximizavam o 

consumismo e ideologias, no mercado de trabalho é uma geração que valoriza e se preocupa 

com a qualidade de vida, sempre buscam atingir seus objetivos sendo leais a empresa, e 

valorizando seus empregos e buscando sempre crescimento profissional (SERRANO, 2014). 

De acordo com Andrade et al (2012) a geração baby boomers coloca sempre o 

trabalho em primeiro lugar, é totalmente focada em construir carreira, são disciplinados e 

seguem as normas e políticas impostas a eles sempre preocupados com a manutenção de um 

bom ambiente de trabalho e o bom relacionamento do trabalho em equipe, contribuem para a 

parte motivacional da empresa. 

A geração X, já é o contrário da geração baby boomers, considerada a geração da 

inserção da tecnologia, não tem entusiasmo em relação ao trabalho, não veem como algo 

estável, embora priorizem o trabalho em equipe tem dificuldade de receber e seguir ordens , 

prezam pela qualidade dos produtos e não pela qualidade de vida,  gostam de variedades e 

priorizam novos conhecimentos, sempre procurando algo que os motive como forma de 

definir o futuro, o que muitas vezes são considerados frustrados, limitados e com múltiplos 

interesses (LIMA, 2012). 

Em relação ao mercado de trabalho e o segmento profissional a geração X são os mais 

independentes pois não confiam e não priorizam seguir as hierarquias, são empreendedores e 

focam suas ações nos resultados sendo totalmente comprometidos quando estão no trabalho, 

porém são um pouco instáveis e podem sair da empresa quando menos se espera. (OLIVEIRA, 

2009).  

De acordo com Zemke (2008) a geração X se destaca no ambiente de trabalho, pois 

possui uma necessidade de informação e flexibilidade marcada pelo pragmatismo e 

autoconfiança nas escolhas aliada à aversão que sente pela supervisão rigorosa. É um grupo 

que aceita as mudanças com facilidade, mas não confiam nos outros. 

A geração Y, sendo a mais nova é a mais evoluída e familiarizada a tecnologia, tem 

facilidade em aprender, são autodidatas e são abertos a novas descobertas, no mercado de 

trabalho são muitos criativos, possuem uma visão ampla de como as coisas funcionam, é uma 



  

 

geração muito versátil prodigiosas e completas, o que vem a agregar nas organizações que 

atuarem (LIMA, 2012). 

De acordo com Lima (2012) é a geração que domina com facilidade qualquer 

tecnologia como aplicativos e ferramentas de internet, e executa qualquer atividade e várias 

ao mesmo tempo sendo uma geração versátil, prodigiosa e completa, agregando muito para as 

organizações pois possuem uma visão mais ampla das coisas que surgem pelo mundo sempre 

criativos e tentando mudar e melhorar o mundo a sua volta. 

Nas organizações os gestores tendem a preferir trabalhar com indivíduos da geração Y, 

pois eles se adaptam com maior facilidade as mudanças impostas pelo ambiente, podendo 

delegar mais autonomia e liberdade para suas equipes para decidir quando e como realizar as 

tarefas, trazendo equilíbrio entre a vida profissional e pessoal. (OLIVEIRA, 2012). 

De acordo com Pollak (2014), a atuação da geração Y como líderes está gerando uma 

revolução por métodos novos de gerenciamento e criando atritos, pela diferente mudança na 

forma de liderar que passa de um perfil mais conservador e centralizado resistente as 

mudanças para um mais liberal que usa a tecnologia a favor para rápidas decisões e resultados 

em curto prazo.  

Sobre os fatores no mercado de trabalho cada geração apresenta sua influência e 

contribuição de acordo com seu perfil pessoal, o qual é refletido no profissional, como 

demostra o quadro 1 cada geração segue com suas diferenças oriundas da sociedade e épocas 

diferentes, onde carrega a positividade em função da diversidade, da integração e vivência de 

diversas perspectivas. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Quadro 1 – Gerações no Mercado de Trabalho 

GERAÇÃO BABY 

BOOMERS 

GERAÇÃO X GERAÇÃO Y 

1945/1965 1966/1977 1978/1989 

otimista Cético Interativo 

Lado Positivo Questionador Contestadores 

Trabalho: 

Razão de Viver; 

Envolvimento; 

Desenvolvimento Pessoal; 

Trabalho: 

Independência; 

Autoconfiança; 

Questiona Autoridade; 

 

Trabalho: 

Diversidade; 
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      Fonte: Adaptado de Zemke (2008). 

 

Para o Mercado de trabalho, o quadro acima mostra que todas as gerações possuem 

contribuições a oferecer para as organizações que trabalham, basta as empresas buscarem 

compreender as diferentes características de cada uma dela, extraindo suas potencialidades, e 



  

 

que os gestores usem para o lado do desenvolvimento para fortalecer a organização na 

competitividade do ambiente empresarial. 

De acordo com Jacques et.al (2015) os babies boomers é a combinação de ética com a 

atitude, e a geração x com sua segurança tecnológica, porém a inserção da geração y ao 

mercado de trabalho, fez com que as organizações alterassem a maneira de gerir as pessoas, 

devido sua falta de estabilidade e comprometimento, priorizando a realização pessoal.  Nesse 

sentido, Jordão (2016) diz que no passado as gerações baby boomers e X, buscavam maneiras 

de conciliar a vida pessoal com a carreira e hoje a geração y prioriza a vida pessoal como a 

mais importante. Dessa forma, Melo, Santos e Souza (2013), afirmam que essa geração 

precisa trabalhar feliz e livre, da maneira e como quiserem, onde as organizações procurem 

meios sempre de motivá-los proporcionando um ambiente descontraído para estimularem a 

serem criativos para atingir as metas. 

Cada indivíduo possui suas singularidades, mas também possuem várias coisas em 

comum, sejam elas adquiridas de maneira natural ou pela convivência em dividir o mesmo 

ambiente, sendo assim poderão compartilhar experiencias e conhecimentos entre si. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo da pesquisa foi descrever sobre as gerações baby boomers, geração X e 

geração Y, sobre suas características e como cada uma delas contribui para o mercado de 

trabalho. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica embasada em literaturas de autores que 

discutem sobre o tema trazendo conhecimento sobre o conceito das gerações.   

Através do estudo percebeu-se que no mercado de trabalho atual as três gerações estão 

atuando juntas, o que tem sido um grande desafio para as organizações. Cada geração possui 

as suas características próprias e sua maneira de se portar, como também diferentes formas de 

adquirir conhecimento, o que tem gerado alguns conflitos de relacionamento e de 

pensamentos no ambiente de trabalho, fazendo com que as organizações busquem formas de 

resolver esses conflitos e diferenças de maneira que beneficiem o processo. 

Destaca-se que é importante que as organizações estejam atendas as gerações que a 

compõem, e identifiquem tanto as suas diferenças, características, conhecimento e experiência 

que cada uma delas oferecem. A geração baby boomers valorizam e priorizam o trabalho e 

são mais maduras, geralmente possuem o cargo de chefia nas empresas, a geração X valoriza 



  

 

o trabalho, mas conciliando com a vida pessoal, geração que vivenciou o início da era da 

tecnologia tendo facilidade de aprendizado e resistência em seguir regras, não concordando 

com o modelo hierárquico, e a geração Y sendo totalmente tecnológica e criativa, possuindo 

pouca experiencia, porém se adapta facilmente devido a sua versatilidade. 

Por fim conclui-se que todas as gerações contribuem de forma positiva para as 

organizações, pois mesmo sendo de épocas distintas e possuindo diferenças significantes, suas 

características podem ser somadas extraída através de experiências e conhecimentos 

completando-as umas às outras, o que para as organizações é um ganho na forma de 

gerenciamento, liderança, processos, decisões e na busca de resultados e crescimento. 
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