ESTUDO E ANÁLISE

DA “GERAÇÃO Z” - “15/25”

DE TENDÊNCIAS

NOVOS MODELOS DE PENSAR E INTERAGIR

Estudo e análise de Tendências
DA “GERAÇÃO Z” - “15/25”
-NOVOS MODELOS DE PENSAR E INTERAGIR

SUMÁRIO EXECUTIVO:
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world”.
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“Toda a
geração tem
a chance
de mudar o
mundo.”
Paul David Hewson (Bono, Músico e líder dos U2)
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1. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS
A Associação Ação Para a Internacionalização (AAPI) no âmbito do projeto cofinanciado pelo COMPETE 2020 denominado “EXPORT CHAIN TO THE FUTURE - Tecnologias disruptivas no futuro da internacionalização” (projeto nº 46941/ 02/SIAC/2019
Qualificação), pretende preparar as PME portuguesas para os desafios do futuro, promovendo a adoção de tecnologias disruptivas nos seus processos de desenvolvimento
e de internacionalização, como forma de se adaptarem às mudanças da era digital,
traduzidos em modelos de negócio escaláveis, inteligentes e sustentáveis.
Numa atuação dirigida às empresas em geral, mas com especial enfoque na inclusão
das micro, pequenas e médias empresas, nesta dinâmica da economia digital, a estratégia da associação passa por sensibilizar os empresários para a importância da presença digital e da incorporação tecnológica nos modelos de negócio, desmaterializando as relações com clientes e fornecedores, por via da utilização das TIC, em particular
no comércio local e de proximidade. Por outro lado, era igualmente pretensão da AAPI,
orientar as empresas, dotando-as de conhecimento, informação e ferramentas, para a
transformação empresarial no sentido de acelerar a adoção da Indústria 4.0.
Inserido neste projeto, desenvolveu-se o presente estudo, que visa investigar e analisar as tendências e comportamentos da Geração Z, os jovens nascidos entre 1995 e
2005, no que diz respeito à utilização de tecnologias e à forma como esta geração as
considera e se apropria delas nas suas interações, no sentido de elucidar as empresas
e fornecer informação fidedigna que lhes permita conhecer, incorporar e orientar os
investimentos e tomadas de decisão empresariais, e adaptar-se aos novos modos de
pensar e (inter) agir dos consumidores, num mundo cada vez mais tecnológico.
De facto, a Geração Z é classificada de diferentes formas, mas quase todas a relacionam
com as tecnologias, os seus avanços e os desafios da era digital, e a familiaridade com que
estes jovens lidam com uma realidade que muda todos os dias, de forma muito rápida.
Estes jovens, considerados como nativos digitais, não concebem nem são capazes de
imaginar um mundo sem o Google ou o Instagram, sem os seus smartphones ou sem
a rede Wi-Fi. Sendo tanto, ou mais, capazes de gerir recursos tecnológicos quanto
os seus antecessores geracionais (os Millennials), os jovens da Geração Z possuem,
contudo, expetativas diferentes e supostamente mais realistas, uma consciência social
mais forte, apoiados por ferramentas de intervenção e mobilização social que até hoje
não encontram paralelo. Constituem-se, assim, e por definição, numa força de mudança desde uma idade muito jovem, através da combinação de fatores únicos e de uma
(suposta) forte vontade de agir, uma capacidade de impacto global sem precedentes
e de um acesso excelente e profuso às tecnologias e aos social media.
Os jovens “mais velhos” desta nova Geração Z estão agora a começar a entrar no mercado de trabalho (e simultaneamente, no mercado de consumo) e trazem, portanto,
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uma nova visão e enormes desafios para o ecossistema empresarial. Ao contrário dos
Millennials, considerados “eternos otimistas”, os jovens da Geração Z são supostamente mais “realistas” e chegam apetrechados com uma enorme capacidade multitasking
e uma prontidão digital, o que os torna mais pragmáticos, conscientes e também competentes a identificar (e ultrapassar) as dificuldades. Mas também, muito mais imprevisíveis e desconhecidos, enquanto consumidores. Contrariamente ao que foi determinado por inúmeros estudos que incidiram sobre os Millennials, o “compromisso e o
vínculo” relativamente ao trabalho podem voltar a ser duas caraterísticas presentes e
associadas a estes nativos digitais da Geração Z (Dolot, 2018)I, no futuro desempenho
das suas funções, enquanto colaboradores nas empresas.
Já relativamente aos hábitos de consumo, preferências e expetativas desta geração
há todo um conjunto de informações que importa conhecer e investigar. Estes jovens
são considerados, por vários estudos produzidos, como “consumidores experimentalistas” que dão menor importância à lealdade e à marca, mas valorizam muito mais a
interação com a mesma e o aspeto de poderem usufruir de uma experiência personalizada e diferenciadora, transmitida por um storytelling. Sabe-se que o seu comportamento de compra é multicanal, o que acarreta enormes desafios para os produtores,
marcas e retalhistas.
A Geração Z é naturalmente social (os social media têm um grande impacto no seu
tipo e comportamento de consumo, sendo uma geração mais impulsiva e com maior
propensão para a compra de produtos e serviços online), ainda que também continue
a querer visitar as lojas físicas, mesmo que nessas visitas não dispensem a utilização
dos smartphones para comparar produtos e preços, consultar opiniões e feedbacks e
pedir conselhos a familiares e amigos.
Por tudo isto, surge a necessidade de aprofundar o conhecimento sobre as tendências,
necessidades e expetativas desta geração tecnológica, e antecipar o impacto e a capacidade desta geração em “mudar o mundo”, ou pelo menos, o mundo do consumo
e das empresas.
O presente estudo insere-se portanto neste objetivo de estímulo e de capacitação
dos agentes económicos e na motivação dos atores do ecossistema empresarial, através da investigação, estudo e partilha de informação e conhecimento relevante sobre
áreas críticas para o seu desempenho, divulgando informação pertinente relativa a
opiniões concretas obtidas junto de um universo representativo, recolhidas em Portugal, e em outros estudos desenvolvidos ao redor do Mundo, assentes em métodos de
investigação validados, a par dos outros outputs e iniciativas que serão desenvolvidos
no âmbito do projeto “EXPORT CHAIN TO THE FUTURE”.
Em síntese, o presente estudo pretende produzir e disseminar informação relevante
e robustecer as competências dos empresários e dos projetos empresariais atuais ou
latentes, mormente ao nível da incorporação tecnológica e comportamento do consumidor vs modelos de negócio e, de forma mais abrangente, no reforço das cadeias de
valor de base tecnológica.
10
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2. ENQUADRAMENTO DO ESTUDO
Uma pesquisa bibliométrica desenvolvida sobre uma das principais bases de dados
científicas e repositório de estudos académicos e empíricos a nível global (“Web of
Sciences1”) com base na keyword “Generation Z” devolveu 272 entradas relativas a
estudos, artigos científicos, publicações e comunicações produzidas mundialmente,
nos quais se incluem 105 proceeding papers.
Esta realidade não surpreende, porquanto as Universidades de todo o mundo (entidades que dependem em primeira mão das preferências deste seu “segmento de
clientes” que são os jovens estudantes universitários 18-25) são uma instância motivadíssima a estudar e a conhecer melhor a nova geração, e a traduzir em bases empíricas
tudo aquilo que era mais ou menos notório ou “conhecido” a um nível especulativo e/
ou cientificamente não-validado. Existe, portanto, um universo vastíssimo de investigação já produzida sobre o tema deste estudo, conduzido pela comunidade científica
internacional.
O interesse pela investigação da Geração Z é recente e tem-se processado
de

forma

publicados

exponencial.
em

2008,

Os
nos

primeiros
quais

um

estudos

sobre

investigador

esta

australiano

geração

foram

afirmava

que

“se o ensino da medicina seguir os modelos atuais, teremos o primeiro
médico da geração Z a exercer medicina em 2017” (Mithcell, DA , 2008)II.
De então para cá, e a um ritmo crescente, a academia não tem parado de investigar
e produzir conhecimento sobre esta geração, a um ritmo que se aproxima já de uma
centena de artigos por ano.

Figura 1 - Número de artigos científicos publicados sobre a Geração Z
Fonte: webOfScience, dezembro 2020

1

12

www.webofknowledge.com consultada em 02 de dezembro de 2020

Também em Portugal há notícia de algumas produções científicas recentes (4 artigos
e 2 comunicações em conferências) sobre as temáticas da Geração Z, investigando
nomeadamente aspetos relativos aos seus soft skills e o mercado de trabalho (Magano
et al, 2020)III, mentoria e empregabilidade (Rodrigues, 2019)IV, processos de decisão
e influenciadores (Silva, 2020)V, fake news e literacia (Silveira, 2020)VI, lacking no uso
de tecnologias (Sobral, 2016) e influência da Internet nos Z’s, num estudo comparado
entre Portugal e a Austrália (Isaías, 2016)VII.
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3. CONTEXTUALIZAÇÃO DA GERAÇÃO Z
Campbell (2015)VIII define uma geração como “um grupo de indivíduos nascidos ao
mesmo tempo, que experimentam um contexto cultural semelhante e que, por sua
vez, desenvolvem uma cultura de grupo (…).” ; “O tempo em que nascemos e os
eventos que experimentamos moldam-nos e moldam a nossa cultura”, e aparentam
construir um forte vínculo entre os indivíduos membros de uma mesma geração.
Convivem atualmente na sociedade, ao nível global, cinco diferentes gerações ativas:
os Baby Boomers (1946 - 1964), a Geração X (1961 - 1980), a Geração Y (1981 - 1994), a
Geração Z (1995 - 2010) e a Geração Alpha (nascidos depois de 2010).
Os membros da Geração Z são também chamados de ‘children of Internet’, ‘Geração
Digital, ‘Nativos Digitais’, ‘Media Generation’, ‘Pos-Millennials’, ‘iGen’, ‘Gen Zers’ ou ainda
de ‘Geração dotcom’ (Berkup, 2014)IX.
Há alguma falta de consenso sobre o período cronológico da Geração Z, mas diferentes
definições coincidem usualmente em que devem ser incluídas nesta nomenclatura as
pessoas nascidas em meados dos anos 1990 e que cresceram já nos anos 2000 (Magano,
2020), considerando uma “geração” como um lapso de tempo de “até 20 anos”. Assim,
a Geração Z tornou-se o termo comum utilizado por muitos autores para referir as
pessoas nascidas a partir de 1995 até o ano de 2010. O que implica que os membros da
Geração Z sejam os indivíduos que têm atualmente (em 2020) entre 10 e 25 anos.
Trata-se de uma geração com “caraterísticas próprias” graças ao contexto pessoal,
social e económico em que nasceram e em que estão a crescer, ainda que em alguns
destes traços possam ter semelhanças com os de gerações anteriores. Pode também
dizer-se que esta geração está ainda em formação (estes jovens estão ainda a crescer)
e dela é esperado que venha a modificar o comportamento e a forma de interagir com
a sociedade em que vivem os seus elementos.
Mas são já parte do futuro!

CARATERIZAÇÃO DEMOGRÁFICA
Nascidos entre 1995 e 2010, em 2020 os Gen Zers são mais de 2.5 mil milhões de
pessoas espalhadas pelo mundo, segundo dados da Organização das Nações Unidas
(ONU, 2017).
Em Portugal, de acordo com os dados do INE, pertencem a esta geração cerca de
2.425.963 pessoas (habitantes com menos de 24 anos, residentes em Portugal) dos
quais, 1.569.359 têm entre 10 e 24 anos, o que faz com que esta geração corresponda a
algo mais de 15% da população total de Portugal.
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Ao analisarmos a pirâmide da Geração Z constatamos que o espetro etário comporta
uma grande amplitude, englobando crianças, adolescentes e jovens, uma grande parte
ainda em fase escolar.
Num dos extremos temos crianças de 10 anos e jovens adolescentes ainda no
secundário, enquanto os membros mais “velhos” desta geração estão na universidade
ou a entrar já na vida ativa e a assumir um papel mais marcante como consumidores e
trabalhadores.

Figura 2 - Pirâmide etária da população portuguesa, 2019
Fonte: PopulationPyramid.net

Estas idades estão naturalmente associadas a diferentes comportamentos individuais:
se até aos 10 anos a consulta parental ainda tem um peso predominante, a partir desta
idade reduz-se o papel prescritor da família nas opções dos indivíduos. Em todos
os casos, as tecnologias estão sempre presentes e constituem fatores e formas de
exercitar e sedimentar uma identidade pessoal e social, em formação.
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Figura 3 - Distribuição etária dos elementos da Geração Z
Fonte: www.PopolationPyramid.net

As tendências demográficas registadas nas últimas décadas (aumento da esperança
média de vida, queda da fecundidade, adiamento da parentalidade, aumento de uniões
de facto e de divórcios) implicaram um processo de mudança progressivo e persistente
em direção a novas formas de viver em casal e em família (Pina, 2014)IX.
Quando se fala da Geração Z, constata-se que se trata de uma geração que nasceu
de uma população cada vez mais madura, cujas mães eram mais ativas e com maior
escolaridade, mas que se encontravam menos jovens no momento da maternidade.
Nasceram no seio de famílias menos convencionais — têm cada vez menos irmãos dos
mesmos pais, mas cada vez mais meios-irmãos - e serão a primeira geração a trabalhar
simultaneamente e no mesmo tempo que os seus avós, devido ao aumento das idades
de reforma e prolongamento da vida ativa.
Citando Magano et al. (2020), poderemos dizer que “Today’s reality is four generations
working side-by-side for the first time in the history of the modern workforce.”.

CONTEXTO HISTÓRICO-SOCIOLÓGICO: REVISITANDO O MUNDO DOS
ÚLTIMOS 20 ANOS
Nascidos entre 1995 e 2020, precisamente na era da consolidação da Internet, os
indivíduos da Geração Z são os nativos por excelência da revolução digital e da
verdadeira globalização. Trata-se de uma geração fortemente marcada por mudanças
políticas, sociais e tecnológicas que influenciaram e marcaram (marcarão) as suas
crenças, as suas formas de (vi)ver e de compreender o Mundo. Os elementos da Geração
Z sempre conheceram, até ao presente, um mundo trepidante em mudanças constantes
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e por vezes quase radicais, e estão moldados pela turbulência dos acontecimentos dos
últimos 25 anos.
No sentido de melhor compreender os fatores de influência desta geração através
dos principais acontecimentos históricos que se produziram e que marcaram o seu
período de construção e de desenvolvimento enquanto pessoas, revisitamos a história
do mundo ao longo dos últimos 20 anos, desde 2000 até à atualidade.

A primeira Década: de 2000 a 2010
A primeira década do milénio ficou marcada pelo terrorismo, e nomeadamente pelo 11
de setembro de 2001, um acontecimento que definitivamente marcou o mundo. Cerca
de 3000 pessoas morreram em resultado do embate de dois aviões nas Torres Gémeas,
em Nova Iorque, e do seu posterior desmoronamento; outras pessoas morreram num
outro ataque simultâneo ao edifício do Pentágono, em Arlington, Virgínia (EUA) ou a
bordo de um avião sequestrado. O atentado nos Estados Unidos da América destapou
a ameaça do terrorismo global e mudou a conjuntura geopolítica mundial. A resposta
dos EUA a este atentado, na altura em que era 43º presidente dos EUA o republicano
George W. Bush, e a busca pelos alegados culpados desta tragédia, levou a América
a invadir o Afeganistão em 2001, e depois o Iraque em 2003, dois países acusados
de apoiarem a Al-Qaeda. Na Europa sucederam-se também vários ataques terroristas
de grande gravidade, incidindo sobre países que tinham apoiado a invasão ao Iraque,
designadamente o ataque bombista simultâneo em 3 estações de metro em Madrid,
Espanha, a 11 de março de 2004 e, já em 2005, quatro explosões que atingiram o
sistema de transportes do centro de Londres, em Inglaterra.
A Rússia também vivenciou uma onda de terrorismo, com o sequestro no teatro
Dubrovka, em Moscovo, onde um comando de rebeldes chechenos fez 850 reféns em
outubro de 2002, exigindo a retirada das tropas russas desta república separatista, que
pretendia proclamar a independência. Este acontecimento transformou-se num dos
mais desastrosos resgates da história, em que as tropas russas intervieram com objetivo
de neutralizar os rebeldes e impedi-los de detonar os explosivos, mas acabaram por
resultar na morte de 129 reféns e 41 sequestradores. Em 2004, um outro sequestro
numa escola em Beslan, na Ossétia do Norte (Rússia) resultou também na morte de
334 pessoas, das quais 186 crianças, quando as forças russas invadiram o local, após
três dias de negociações infrutíferas com os rebeldes chechenos.
Já no campo económico, a 1 de janeiro de 2002, os países da União Europeia passaram,
na sua maioria, a cursar o euro como moeda comum, substituindo as suas moedas
nacionais, no que foi o mais importante passo de integração económica da Europa.
Em 2002, o governo indonésio abdicou do controle do território de Timor-Leste, que se
tornou um estado soberano, num processo que contou com a influência da diplomacia
portuguesa junto da ONU e da comunidade internacional.
18

Em 2005 dá-se o desaparecimento de João Paulo II, um dos mais carismáticos líderes
do pontificado romano, destacado pelos esforços em prol da justiça social, paz e
diálogo inter-religioso, e pelas suas inúmeras viagens à volta do mundo.
Em Cuba, Fidel Castro, presidente do país desde 1957, abandona o poder em 2008,
idoso e com a saúde debilitada, sendo substituído pelo seu irmão mais novo, Raúl
Castro.
Em 2008, o político democrata Barack Obama é eleito o 44º Presidente dos Estados
Unidos da América sendo o primeiro afrodescendente a ocupar esse cargo.
Esta década foi, até meados de 2007, em termos macroeconómicos mundiais uma das
mais prósperas do passado recente sobretudo no extremo oriente. Particularmente, a
China conheceu um crescimento económico sem precedentes - as reformas iniciadas
por Deng Xiaoping que incluíram a privatização de vários setores, criaram as condições
para que a partir de 2000, o país obtivesse o maior crescimento económico dos últimos
50 anos, sendo aceite, em 2001, como membro de pleno direito na Organização Mundial
do Comércio.
Em 2007/2008 tem início uma crise financeira profunda, também conhecida por crise
do subprime, precipitada pela “bolha” do setor imobiliário norte-americano, minado
por hipotecas, produtos financeiros complexos e colaterais de altíssimo risco que
acabaram por implodir. Tendo-se verificado uma subida das taxas de juros nos Estados
Unidos da América, muitos mutuários ficaram sem condições de pagar as suas dívidas,
entrando em incumprimento e arrastando em cascata vários bancos para uma situação
de insolvência, o que se transformou num tsunami financeiro, nas bolsas de valores de
quase todo o mundo. Como tratamento de choque, o sistema financeiro dos EUA
reorganizou-se e o governo federal aplicou estímulos na economia, para assegurar
um estado de sobrevivência e iniciar a recuperação desta fortíssima recessão, mas
os problemas nessa altura começaram a contagiar e a assumir formas graves na
Europa, onde a crise em vários estados europeus assumiu um formato de “crise de
dívidas soberanas”, com especial incidência nos países do Sul (Grécia, Chipre, Irlanda,
Espanha, Malta e Portugal), detentores de elevada dívida pública. Numa primeira fase,
foram lançadas várias medidas para estabilizar o sistema financeiro europeu, tendo
sido possível evitar o colapso dos mercados, o que não impediu o alastramento da
crise da dívida à economia real e aos setores produtivos. A partir de março de 2010,
a Zona Euro e o Fundo Monetário Internacional (FMI) debateram conjuntamente um
pacote de medidas destinadas a resgatar a economia europeia, enquanto vários países
tiveram de adotar duros planos de ajuste das suas finanças públicas, inaugurando
um ciclo de austeridade, que incluiu o aumento de impostos e a redução da despesa
pública e dos salários. Ocorreram inúmeras falências, incrementou-se o desemprego e
registou-se uma quebra abrupta do poder de compra, gerando alguma agitação social.
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Esta década ficou ainda marcada por vários desastres naturais. Em 2003, a Europa
enfrentou uma onda de calor, registando um dos verões mais quentes da história
(com temperaturas acima de 40º em vários países) causando mortes, prejuízos sérios
na agricultura e inúmeros incêndios. A 26 de dezembro de 2004, com epicentro na
costa oeste da Sumatra, Indonésia, dá-se um mega terramoto de grau 9,3 na escala
logarítmica de Richter, seguido de um maremoto, que desencadeou uma série
de tsunamis devastadores ao longo das orlas costeiras nos continentes banhados
pelo Oceano Índico e causando 227.898 mortos segundo os números oficiais, no que
foi um dos maiores desastres naturais da história recente. Em 2005, nos Estados
Unidos da América, um furacão de categoria 5, o Katrina, o mais destruidor de sempre
da história da América, matou 1800 pessoas e deixou uma onda de destruição sem
precedentes, com prejuízos avaliados em mais de 125 mil milhões de dólares, metade
do PIB português. Já no Paquistão, um terramoto ocorrido a 8 de outubro de 2005
vitimou 87 mil pessoas e deixou ferimentos em mais de 75 mil e, em março de 2008, o
ciclone Nargis assolou Mianmar onde fez 138.366 mortos. Finalmente ainda, o registo
de Sichuan, na China, onde em maio de 2008, um terramoto de grau 8 na escala de
Richter, deixou 68.636 vítimas mortais e prejuízos superiores a 2 mil milhões de dólares.
É também nesta década que a Internet se consolida definitivamente como veículo de
comunicação em massa, com a diminuição dos custos de acesso e a generalização da
banda larga, que passaram a permitir não apenas a transmissão de informação, mas
também a partilha rápida de dados, vídeos, áudio e software. Surgem as primeiras
telas de ecrã de plasma, o LCD (acrónimo de Liquid Crystal Display). O Bluetooth (um
padrão de tecnologia sem fios usado para a troca de dados entre dispositivos fixos e
móveis a distâncias curtas, através de ondas de rádio UHF nas bandas de 2.402 GHz a
2.480 GHz), embora introduzido a 7 de maio de 1989, é a partir do início deste século que
inicia a sua vasta proliferação, permitindo a construção de redes de uso pessoal (PANs)
e generalizando o conceito de rede sem fios e a convergência do acesso à Internet a
partir de vários dispositivos. Nascem também as redes sociais a partir da experiência
da GeoCities na América em 1997, do The Globe e do ClassMates, e que rapidamente
evoluíram para os hiperconhecidos LinkedIn, Orkut, Facebook, MySpace, hi5 e Twitter,
entre muitos outros.
Também a comunicação por mensagens instantâneas, a partir de tecnologia VoIP (Voice
on IP, de que é exemplo o Skype) e o comércio eletrónico, apareceram nesta década
e modificaram a forma como as pessoas se relacionam entre si, tanto em termos
pessoais, como profissionais.
A Apple Inc. lança o iPod em 2001 e o iPhone em 2007, revolucionando o mercado
de leitores de música (MP3) e de telemóveis. A Google Inc. lança o Google Earth e,
mais tarde, o Google Maps depois seguido pelo Google Street View.
A partilha de vídeos torna-se também muito popular, sobretudo a partir de 2005, com
a criação e lançamento do YouTube. Em paralelo, continua a expansão das consolas
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de jogos, de 6ª e 7ª geração, como a Xbox 360, PlayStation 3 e WII (novo conceito de
diversão em família e exercício físico) que rapidamente se transformaram num fenómeno planetário, e numa potente indústria emergente com vendas globais de 118 mil
milhões de dólares em 2018.
No que diz respeito ao cinema e entretenimento, os principais destaques da década
de 2000-2010 foram os filmes direcionados para os mais jovens, como o fenómeno
Harry Potter, e o Senhor dos Anéis, Transformers e a sequela da Star Wars. Alguns dos
membros da Geração Z terão assistido também ao nascimento do Shrek, a animação
de maior sucesso da década, e a outros filmes de animação computorizada.
Na vertente da música, assiste-se ao aparecimento de uma plêiade de novas vozes
femininas (várias delas “nascidas” na Disney) que viriam a marcar esta geração, tais
como: Beyoncé, Alicia Keys Rihanna, Pink, Nelly Furtado, Christina Aguilera, Adele,
Katy Perry, Lady Gaga e Taylor Swift, com grande sucesso nos charts globais; a
que se juntam nomes masculinos ou bandas de referência como Justin Timberlake,
Eminem ou os Black Eyed Peas e os Coldplay, considerada a banda britânica mais
bem-sucedida do século XXI. O género soul-pop dos anos sessenta volta também
ao mainstream, com o sucesso internacional de Amy Winehouse, e de novos artistas
como Joss Stone e Adele. Ainda no fim da década, artistas como Miley Cyrus, Demi
Lovato, Miranda Cosgrove e as bandas Selena Gomez & the Scene e Jonas Brothers,
influenciaram muito significativamente o género pop/rock direcionado a crianças e
adolescentes. Sem esquecer o canadiano Justin Bieber, descoberto no Youtube, em
2008, quando tinha 13 anos e que se transformou num fenómeno global.
Em 2009 morre um dos ícones musicais mais influentes de todos os tempos e um dos
maiores artistas da história da música, o americano Michael Joseph Jackson (29 de
agosto 1958 – 25 de junho 2009), que o mundo conheceu simplesmente como Michael
Jackson.

A segunda Década: de 2011 a 2020
A primeira metade desta segunda década foi ainda bastante marcada pela crise
económica, cuja recuperação, particularmente em Portugal, só começou a verificar-se
em meados de 2015.
No Médio Oriente e Norte de África, em 2011, eclodiu uma onda contestatária que
fica conhecida como a “Primavera Árabe”, com manifestações populares e protestos
contra os governos instituídos, originalmente desencadeada na Tunísia, através das
redes sociais.
No panorama mundial, acaba, em 2011, a Guerra do Iraque, mas durante esta década
um conjunto de atentados evidenciam a vulnerabilidade da Europa perante o
terrorismo internacional, com uma nova face denominada Estado Islâmico (EI),
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organização dissidente da Al-Qaeda, com bases na Síria e no Iraque. É extensa a lista de
acontecimentos de caráter extremista ou terrorista que acabam por marcar a Europa
e as novas gerações, nomeadamente a Geração Z:

—

Em março de 2010 são detonadas bombas no metro de Moscovo, reivindicadas
por grupos separatistas chechenos;

—

Em julho de 2011, um norueguês de ultradireita protagoniza uma explosão na
zona de edifícios governamentais em Oslo e, poucas horas depois, um tiroteio e
um massacre na ilha de Utoya que chocou o mundo;

—

Em janeiro de 2015, em Paris, dois terroristas invadem as instalações do jornal
Charlie Hebdo, matando 12 pessoas, em protesto pela publicação de caricaturas
do profeta Maomé. Na sequência deste ataque, regista-se a tomada de reféns
num supermercado judaico em Paris, factos que motivam uma grande manifestação em Paris integrada por cerca de três milhões de pessoas para homenagear as
vítimas dos atos repudiados, incluindo vários líderes mundiais;

—

Ainda em 2015, em novembro, em Paris, um grupo de terroristas realiza uma ação
coordenada, provocando 3 explosões e assassinando várias pessoas no Stade de
France e no teatro Bataclan;

—

Em março de 2016 é a vez de a Bélgica ser fustigada por uma série de explosões,
reivindicadas pelo EI, que atingem o terminal de embarque do aeroporto internacional de Zavettem e uma estação de metro em Bruxelas;

—

Em junho de 2016, três homens-bomba atacaram no aeroporto internacional de
Istambul, matando 44 pessoas e deixando 239 feridos. A polícia atribuiu o atentado ao Estado Islâmico;

—

Em julho de 2016, um camião conduzido por um terrorista, invadiu a Promenade
des Anglais, a mais movimentada avenida de Nice, causando 86 mortos e 458
feridos;

—

Em dezembro de 2016, um terrorista sequestrou um camião e conduziu o veículo
em direção às pessoas que visitavam um mercado de Natal no centro de Berlim,
causando 12 mortos e 48 feridos;

—

Em março de 2017, cinco pessoas são mortas em frente ao parlamento britânico,
em Londres, quando um agressor avançou um carro contra os transeuntes;

—

Em abril de 2017, um homem do Uzbequistão, ao volante de uma carrinha, avançou sobre uma rua do centro de Estocolmo, matando 5 pessoas;

—

Em maio de 2017, um atentado suicida, em Manchester, matou 22 pessoas e feriu
outras 100, no final de um concerto da estrela pop Ariana Grande;
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—

Em junho de 2017, terroristas precipitaram uma carrinha sobre uma multidão, na
London Bridge e esfaquearam várias pessoas;

—

Em agosto de 2017, um homem ao volante de uma carrinha precipita-se sobre
uma multidão nas Ramblas, em Barcelona, matando 14 pessoas e o dono do veículo. Momentos depois, cinco cúmplices detonaram um carro-bomba em Cambrils, sul de Barcelona;

—

Em agosto de 2017, um indivíduo radicalizado do EI matou 2 pessoas e feriu outras 2, em Turku, na Finlândia;

—

Em março de 2018, vários ataques em Carcassonne e Trebes, França, perpetrados por um indivíduo dizendo pertencer ao EI, provocaram quatro mortos e 15
feridos;

—

Em maio de 2018, um terrorista matou dois polícias e um estudante, num ataque
em Liège, na Bélgica;

—

Em dezembro de 2018, um homem alegadamente com ligações ao Estado Islâmico cometeu um atentado num mercado natalício, em Estrasburgo, França, e
provocou 5 mortos e 12 feridos.

Em 2013, o Papa Bento XVI renuncia ao pontificado, sendo relevado pelo Papa
Francisco. Também em 2013, morre Nelson Mandela, prémio Nobel e referência moral
da luta contra o Apartheid, e ex-presidente da África do Sul.
Ao longo da década, sobretudo a partir de 2015, intensifica-se a onda migratória na
Europa (crise dos refugiados) com milhares de pessoas, procedentes sobretudo de
África e do Médio Oriente (Síria) a tentar chegar à Europa, obrigando a União Europeia
a encontrar respostas para esta enorme crise humanitária.
Relativamente ao clima, é assinado o Acordo de Paris em 2015, no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas, considerado um marco
importante para reforçar a capacidade para responder a este desafio, num contexto de
desenvolvimento sustentável.
Já ao nível político, em 2016, o Reino Unido decide, em referendo, a sua saída da União
Europeia, processo que ficou conhecido por Brexit, e abandona oficialmente a UE em
janeiro de 2020. Em 2017, a Catalunha declara unilateralmente independência, obrigando o governo espanhol a suspender a autonomia e a intervir politicamente.
No final da década, Donald Trump assume a presidência dos Estados Unidos da
América encarnando uma figura polémica e plena de controvérsias, como o muro na
fronteira do México, aproximação à Coreia do Norte e guerra comercial com a China,
a retirada do acordo de Paris, e a renúncia ao acordo com o Irão. Nos últimos tempos,
negligenciou a pandemia COVID-19, e não conseguiu a reeleição que perdeu para o
democrata Joe Biden, o 46º presidente dos Estados Unidos da América da América.
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No

panorama musical a pop consagra nomes como Rihanna, Alicia Keys, Lady

Gaga, Katy Perry, Adele ou Taylor Swift, assim como Justin Bieber, Ariana Grande, Bruno
Mars ou os One Direction e Maroon 5 que vêm a tornar-se em verdadeiros fenómenos
mundiais. Gangnam Style e Despacito tornam-se os primeiros vídeos “virais” da história,
e ultrapassam os 2 mil e 3 mil milhões de visualizações no YouTube, respetivamente. As
vendas de música pelos canais digitais superam as vendas em suportes físicos, através
de plataformas de streaming, entretanto surgidas, que todos os dias aumentam a sua
notoriedade e importância.
Em termos tecnológicos, as vendas de computadores convencionais caem pela primeira
vez, dando lugar à cada vez mais crescente popularização dos dispositivos móveis,
nomeadamente smartphones e tablets, estes últimos um conceito desconhecido até
ao lançamento do primeiro iPad pela Apple, ocorrido em 2010, rapidamente adotado
por outros fabricantes. O Facebook, criado em 2004, atinge em 2012, mais de mil
milhões de utilizadores e torna-se a maior rede social do mundo. É lançada a aplicação
WhatsApp, que revoluciona o envio de mensagens instantâneas via smartphones.
Esta aplicação e a rede social Instagram são mais tarde compradas pelo Facebook.
O Youtube, também criado na década anterior, torna-se uma das plataformas mais
usadas, e as chamadas apps (aplicações) tornaram-se uma ferramenta essencial para
os utilizadores de telemóveis, tablets e smartphones. A smart TV, representa a evolução
dos aparelhos televisivos, cujo conceito de incorporação de sistemas inteligentes se
estende a vários outros equipamentos. Os sistemas streaming expandem-se, com
destaque para a grande popularidade da Netflix e Spotify. Os automóveis elétricos
tornam-se cada vez mais presentes no mercado mundial (alguns países promulgaram
já a venda exclusiva de veículos elétricos para dentro de 10 anos), e surgem também
as primeiras experiências-protótipo com veículos autónomos.
Já em 2020, o maior acontecimento mundial é a pandemia da COVID-19, com impacto
de dimensões globais, cujo desfecho não é ainda previsível à data em que é escrito
este estudo. Embora as consequências económicas e sociais desta crise sejam difíceis
de prever, são notórias já algumas alterações, nomeadamente ao nível profissional - a
intensificação do teletrabalho, reuniões e eventos virtuais, a utilização de sistemas de
e-learning e a evolução de sistemas laborais e sociais, como resposta às restrições de
circulação e encerramento de espaços públicos.
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CRONOLOGIA: PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS MUNDIAIS NO PERÍODO DE
DESENVOLVIMENTO DA GERAÇÃO Z

2001

Atentados terroristas nos EUA
Lançamento do primeiro filme da saga Harry Potter
Lançamento da Wikipédia

2003

Detenção de Saddam Hussein por forças americanas
Lançamento do LinkedIn

2004

Criação do Orkut
Lançamento do Facebook
Criação do Youtube
Atentados terroristas em Madrid
Sismos e tsunamis no Oceano Índico

2005

Início da guerra do Iraque
Atentados terroristas em Londres
Furacão Katrina nos Estados Unidos da América
Lançamento do Google Maps

2006

Lançamento do Twitter

2007

Lançamento do iPhone - 29 de junho de 2007
Barack Obama eleito 43º presidente dos EUA

2008

Início da crise económica mundial (crise do subprime)
Lançamento do primeiro smartphone android
Lançamento da App Store
Lançamento da Spotify
Lançamento do Airbnb
Lançamento do WhatsApp
Aparecimento da Uber

2010

Atentado no metro de Moscovo
Caso Wikileaks
Apresentação do IPAD
Lançamento do Instagram
Lançamento dos serviços de streaming da Netflix
Explosão da BP no Golfo do México
Terramoto no Haiti

2011

Atentado em Oslo e ilha de Otoya
Morte de Osama Bin Laden
Lançamento do Snapchat

2012

Lançamento da loja online Google Play
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2013

Abdicação de Bento XVI e a escolha do primeiro papa latino-americano, Francisco
Atentado na Maratona de Boston
Morte de Nelson Mandela
Caso Snowden

2014

Criação da Hashtag – palavras-chave que se tornam hiperlinks dentro da rede

2015

Atentado no jornal Charlie Hebdo e manifestação contra o terrorismo “Je suis Charlie”
Atentados em Paris
Atentados em Bruxelas
Assinatura do Acordo de Paris
Lançamento do Apple Watch

2016

Donald Trump eleito presidente dos EUA
Atentado em Istambul
Atentado em Nice
Atentado em Berlim
Brexit – O Reino Unido decide a saída da União Europeia
Lançamento do jogo da realidade aumentada – Pokemon Go
Entregas por drones da Amazon
Lançamento do Google Home
Fim do roaming de dados na Europa

2017

Atentado em Manchester
Atentado na London Bridge
Atentado em Barcelona e Cambrils
Atentado na Finlândia

2018

Atentado em Carcassonne e Trèbes
Atentado em Liège
Atentado em Estrasburgo

2020

Pandemia COVID-19
Joe Biden vence as eleições presidenciais dos EUA

Quadro 1 - Principais acontecimentos mundiais no período de desenvolvimento da Geração Z

PORTUGAL E A GERAÇÃO Z – UMA VISÃO ECONÓMICA, EDUCACIONAL E
SOCIOLÓGICA
Também em Portugal, a geração que nasceu nos anos 90 está a impor-se como uma
geração diferente, na sua perceção do mundo e nos seus próprios valores. Para o facto
contribuem, naturalmente, “as experiências que vivenciam na infância e juventude, o
contexto familiar, a escola, os acontecimentos sociais e políticos, os eventos culturais
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e as tecnologias fruídos nesta etapa da vida, que são determinantes na formação da
personalidade, da sensibilidade e dos comportamentos” (Campbell, 2015).
Assim, complementando a análise anterior ao contexto vivenciado pela Geração Z a
nível global, apresentam-se alguns dos principais acontecimentos que marcaram a
sociedade portuguesa nos últimos 20 anos, e que interferiram na forma como os jovens
viveram os seus quotidianos, protagonizam a sua transição para a vida adulta e que
permitirão enquadrar os comportamentos e atitudes sociais com impacto nas escolhas
de consumo desta geração, e antecipar tendências para a sociedade de amanhã.
No espaço temporal associado ao nascimento e crescimento da Geração Z, as mudanças
na sociedade portuguesa foram muitas, significativas e por vezes também, dolorosas:
o desemprego, os desequilíbrios orçamentais e externos, o número de portugueses
pobres ou em risco de pobreza, o envelhecimento da população, a desestruturação
social, a coabitação com os pais, a emigração, o esvaziamento do interior e o reforço
dos mitos urbanos, entre outros, foram marcantes de forma negativa, mas balançados
pelas vitórias desportivas e musicais e pela recuperação, a transição digital e os novos
empregos, pelo crescimento económico de Portugal e o boom turístico, a mobilidade
e as viagens, e o crescimento do consumo.
Nunca em Portugal uma geração foi tão qualificada quanto a Geração Z, legitimando
que estes jovens acalentem, ao longo do seu percurso escolar, aspirações e expetativas
elevadas em termos de empregabilidade e qualidade de vida. Contudo, esta geração
passou já por vários contextos de crise económica, com destaque para a crise de 2008,
da qual só saímos recentemente, e vê-se de novo ameaçada pelas consequências do
surto COVID-19, a iminência de novos impactos negativos na economia do país, que
poderão frustrar aspirações e expetativas socialmente nutridas pela escola e pela
família. Os factos que marcaram a sociedade portuguesa, durante o nascimento e
crescimento dos jovens da Geração Z que irão ajudar a compreender a sua situação,
estilo de vida, ambições e futuro, são sumarizados a seguir:

2000

Beatificação dos Pastorinhos
Inauguração da ponte Vasco da Gama, sobre o rio Tejo

2001

Porto 2001, Capital Europeia da Cultura
Tragédia com a queda de uma ponte em Castelo de Paiva
Guimarães, Património Mundial da Humanidade (UNESCO)
Douro, Património Mundial da Humanidade (UNESCO)

2002

Inauguração do Metro do Porto
Escândalo da Casa Pia

2003

Cimeira nas Lajes
Futebol Clube do Porto vence a Taça UEFA
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2004

Inauguração da Central Hidroelétrica do Alqueva
Realização do Campeonato Europeu de Futebol (Euro 2004) em Portugal

2005

Inauguração da Casa da Música, no Porto
António Guterres eleito Alto-comissário da ONU para os Refugiados

2006

Promulgação da Lei da Procriação Medicamente Assistida
Reforma do “Processo de Bolonha” no Ensino Superior

2007

Abertura do Museu Berardo
Referendo e alteração da Lei de Interrupção Voluntária da Gravidez
Caso Maddie McCann
Assinatura do Tratado de Lisboa, pelos estados membros da União Europeia

2008

Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa
O Governo decreta a nacionalização do Banco Português de Negócios (BPN)

2009

Televisão Digital Terrestre disponível em vários concelhos

2010

Aprovado o casamento homossexual
Morte de José Saramago

2011

Pedido de ajuda externa para fazer face aos problemas financeiros do país
Fado declarado Património Imaterial da Humanidade (UNESCO)
Manifestações contra a política de austeridade
Eduardo Souto de Moura vence o prémio Pritzker

2012

Guimarães, Capital Europeia da Cultura 2012
Saída em massa de portugueses em resultado da crise (nova onda de emigração)

2013

Manifestações públicas contra a política de austeridade “Que se lixe a Troika”

2014

Ex-Primeiro Ministro, José Sócrates detido
Cante alentejano declarado Património Imaterial da Humanidade (UNESCO )

2016

Promulgada a lei para a adoção de crianças por casais do mesmo sexo
Seleção Nacional vence o Campeonato Europeu de Futebol, em França
Realização da primeira Websummit, em Lisboa

2017

Portugal vence o Festival da Eurovisão, com tema de Salvador Sobral
Papa Francisco visita o Santuário de Fátima
Incêndio florestal em Pedrogão Grande e outros incêndios de grandes dimensões, provocam
mais de 600 mil hectares de área ardida em matéria de incêndios florestais

2019

Entrada em vigor do RGPD (Regulamento Geral de Proteção de Dados) em Portugal

Quadro 2 - Principais eventos ocorridos na sociedade portuguesa no período de vida da Geração Z
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GERAÇÃO Z - FATORES DE DIFERENCIAÇÃO
Na caraterização de uma geração é importante salientar que os indivíduos que
crescem num mesmo período vivenciam as mesmas circunstâncias ao nível social,
político e tecnológico, e experienciam eventos que ocorrem na sociedade durante o
lapso de tempo da sua idade, o que faz com que a probabilidade de identificação com
aqueles que crescem na mesma época seja maior, face a grupos pertencentes a outras
gerações (Campbell, 2015).
Assim, a passagem da designação de Millennials (Geração Y) para Geração Z ocorre
precisamente porque há um conjunto de caraterísticas a nível social que são claramente
distintas, nos anos de desenvolvimento de uma geração (os Millennials) para outra (os
Gen Zers).
A análise cronológica, realizada nos pontos anteriores, sugere que os anos nos quais
a Geração Z cresceu e se desenvolveu foram anos de incerteza e de mudanças
constantes e rápidas, o que talvez explique esta geração como sendo diferente das
gerações que a antecedem.
Autores referem, por exemplo que a Geração Z não conheceu ainda nenhum período de
expansão económica relevante (booming economy) durante o período já decorrido da
sua existência, facto que é apontado como uma motivação para o seu comportamento
conservador face ao dinheiro e às finanças pessoais (Moore, 2017)X.
Por outro lado, vários autores sublinham também o facto de, ao contrário da geração
Millennium, os digital natives da Geração Z terem nascido “dentro” da tecnologia,
ao contrário dos Millennials que se “acostumaram” a usar as tecnologias que iam
aparecendo, mas não nasceram num período em que as tecnologias já existiam
profusamente.
Deste modo, é possível verificar que a maioria das caraterísticas diferenciadoras
atribuídas à Geração Z estão ligadas à utilização das tecnologias digitais e das redes
sociais no seu dia-a-dia; ao facto de terem crescido durante os anos de crise económica;
à preocupação ambiental suscitada por um conjunto de catástrofes naturais a que
assistiram, cuja responsabilidade é atribuída às gerações anteriores e ao seu papel
nas alterações climáticas; ao empreendedorismo e vontade de fazer coisas novas ou
de fazer as mesmas coisas de uma forma diferente; e ainda a uma grande vontade de
aprender online, que a disponibilidade das tecnologias lhes concedeu desde muito
jovens.
De facto, os Gen Zers tendem a ser vistos como viciados em tecnologia.
Eles são comandados pela Internet, jogam jogos em plataformas da Internet, socializam
no ambiente da Internet, gostam de estar online 24/07, “sacam” informações da
Internet e estão permanentemente a partilhar coisas na Internet. Também por isso, e tal
como a Geração Y, esta geração é impaciente, e quer tudo “para ontem”. Consomem
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conteúdos com voracidade, são viciados em tecnologias e nas coisas a acontecer
rapidamente, são interativos, eficientes, inovadores, criativos, muito orientados para
os resultados, são multitaskers, individualistas (não gostam de trabalhar em equipa)
e estão tendencialmente insatisfeitos.
Eles acham que qualquer coisa no mundo é possível ser feita pela Internet, e que
conseguem fazer tudo a partir de um smartphone.
A Geração Z é descrita também como autoconfiante e feliz, gosta de atividades de
serviço social e está mais interessada em atividades de intervenção do que as gerações
anteriores (Francis, 2018)XI. Cresceu com uma visão de prisma global, e tem preferência
por trabalhos não padronizados e personalizados.
De acordo com um estudo da McKinsey2, os reflexos do comportamento da Geração
Z darão origem a um dos maiores gaps geracionais da história e o seu impacto deverá
ser rápido e profundo, tanto no mundo do trabalho, como no consumo e na tecnologia,
mas também nas áreas da política, das artes criativas, entretenimento e cultura.

Baby Boomer

Gen X

Gen Y (Millennial)

Gen Z

1946–60

1961–80

1981–94

1995–2010

Pós-guerra
Contexto

Comportamento

Consumo

Disseminação da
televisão

Globalização
Capitalismo
Meritocracia

Estabilidade
económica
Internet
Globais

Idealistas

Materialistas

Revolucionários

Competitivos

Coletivistas

Individualistas

Orientados para si
próprios

Consumo de
ideologia

Consumo de status

Consumo de
experiência

Questionadores

Mobilidade
e múltiplas
realidades
Redes sociais
Nativos digitais
Indefinidos
“Comunicaholics”
Conversadores
Realistas e
pragmáticos
Personalizado
Ético

Quadro 3 - Comparativo - Gerações Baby Boomer, X, Y e Z
Fonte: McKinsey & Company; ‘True Gen’: Generation Z and its implications for companies; November
2018 (Adaptado pelos autores)

Baby Boomers dá nome à geração de pessoas nascidas entre os anos de 1946 e 1964,
cujo maior impacto foi a segunda grande guerra e, no caso dos Estados Unidos da
América, a guerra do Vietname, por isso idealizavam atuar na reconstrução de um novo
mundo pós-guerra. A juventude foi marcada de perto por grandes transformações e
a televisão desempenhou um papel importante nessa transformação. Foi nesta altura
que nasceu o movimento hippie, protestos contra a guerra e se intensificaram as lutas
2
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feministas, pelos direitos dos negros ou o combate a regimes totalitários, a revolução
sexual e as novas configurações familiares, graças à pílula anticoncecional. São
consideradas pessoas motivadas, otimistas e workaholics. Tinham como ideal ter uma
carreira sólida, que proporcionasse estabilidade financeira, trabalhando a vida para a
mesma empresa, com a qual mantinham o alinhamento e o compromisso, valorizando
a estabilidade e a ascensão profissional. Uma grande parte teve boas oportunidades
no início da sua carreira, o que permitiu uma vida sem muitos luxos, mas também sem
grandes dificuldades.
Os principais objetivos desta geração passavam por casar, ter filhos, comprar uma casa
própria, um carro, ter emprego estável e bons momentos de lazer.
A Geração X viveu na altura em que o capitalismo se consolidou, trazendo o
neoliberalismo e o início da globalização. Esta geração foi muito influenciada por
programas de televisão, tanto no que diz respeito à educação, como quanto à rotina
familiar, influência que terá desenvolvido um maior apelo ao consumo e orientado o seu
estilo de vida. Esta geração tende a encarar a valorização do trabalho e a estabilidade
financeira, como condição para garantir a realização de desejos pessoais e materiais,
dando mais importância a títulos e bens materiais do que a qualquer outra coisa.
A Geração Y, ou Millennials, assim denominados por serem a última geração do
século XX, é uma geração ainda jovem, marcada pela consolidação da globalização
e pelo boom das tecnologias digitais. Cresceram num modelo familiar flexível, muitos
são filhos de pais separados, convivem com irmãos de pais diferentes, madrastas,
padrastos, namorados de pais e mães. Foram “mimados” pelas famílias, que elegeram
como objetivo preparar seus filhos para o futuro, pelo que a “agenda” da infância
era determinada por muitos afazeres, como cursos de línguas, música ou desporto
e outras tarefas para preencherem o dia-a-dia – assim, tiveram acesso a um nível de
qualificação, que as gerações anteriores não puderam ter. As pessoas dessa geração são
consideradas ambiciosas, individualistas, instáveis, porém, preocupadas com o meio
ambiente e com os direitos humanos. Trazem consigo um outro conceito de trabalho,
diferente do que foi estabelecido pelas gerações anteriores, onde a indulgência e a
função social assumem uma nova dimensão.
Já segundo o referido estudo, os comportamentos-chave da Geração Z são ancorados
pela busca pela verdade, sendo citados neste documento como “True Gen”.

Os

verdadeiros nativos digitais valorizam a expressão individual e rejeitam rótulos;
mobilizam-se em várias comunidades pelas diferentes causas em que acreditam e
apostam no diálogo como maneira de resolver conflitos e melhorar o mundo. Por fim,
são altamente analíticos e pragmáticos ao tomar decisões e ao relacionar-se com as
empresas e organizações. Os integrantes deste grupo sentem-se confortáveis em não
ter uma única maneira de ser, e esta procura pela autenticidade resulta numa maior
liberdade de expressão e maior abertura para compreender diferenças individuais.
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AS SUPOSTAS CARATERÍSTICAS DA GERAÇÃO Z

Figura 4 - The search for the truth is at the root of all Generation Z’s behavior
Fonte: McKinsey & Company; ‘True Gen’: Generation Z and its implications for companies; November 2018

Este estudo sintetiza as seguintes caraterísticas desta geração deste modo:

Indefinidos
Para a Geração Z, o importante é não se definir. Quebram e contestam todos os
estereótipos e não atribuem importância a definições de género, idade ou classe.
Hipervalorizam o próprio eu, e por isso, desconstroem os rótulos, exaltando a
individualidade e aceitando a diferença. Para eles, o “eu” é um lugar para experimentar,
testar e mudar. Como se constata, é online que se sentem confortáveis, e onde podem
desenvolver uma versão “melhorada” de si próprios, ou escolher aquilo que querem
ser.
Esta caraterística poderá ser o reflexo de uma educação mais customizada por parte
dos pais, com um maior estímulo à espontaneidade e diversidade, em que se vêm
a diluir os estereótipos de “menino” e “menina”, bem como a um sistema de ensino
menos hierárquico e mais horizontal, onde os professores assumem cada vez mais o
papel de mentores.
Por outro lado, esta geração nasce numa sociedade que promove cada vez mais a
multiculturalidade, com o crescente debate sobre os benefícios da imigração e da
emigração e a valorização da diferença – são uma “geração global”, que ao receber
informação do mundo inteiro aceita muito facilmente a diversidade. Por isso, áreas
que para as outras gerações são temas de discussão, para esta são naturalmente
aceites, como o papel das mulheres na sociedade, os transgéneros ou o casamento e
adoção entre pessoas do mesmo sexo. Assim, sete em cada dez membros da Geração
Z afirmam que é importante defender causas relacionadas com a identidade e estão
mais interessados do que qualquer outra geração em defender causas relacionadas
com a raça e etnia, direitos humanos, questões LGBT e feminismo.
32

Comunid’holics
Os “Z’s” transitam por múltiplas comunidades e gostam de fazer parte de diversos
grupos, fluem continuamente entre comunidades que promovem as suas causas,
explorando o alto nível de mobilização que a tecnologia lhes torna possível. Aliás,
estes jovens valorizam as comunidades online, precisamente porque permitem unir e
mobilizar pessoas de diferentes realidades económicas e níveis educacionais em torno
de causas e interesses comuns.

Dialogantes
Outra caraterística interessante dos Gen Zers, sublinhada no estudo da McKinsey, é
o facto de estes jovens lidarem bem com opiniões diferentes, sem abdicar das suas
convicções - eles constroem e não rompem, dialogam, entendem e agregam. São
avessos à polarização e compreendem a diferença. O diálogo é a ferramenta, e a
rede o seu campo de conciliação. São ativistas, compassivos e ponderados. Neste
sentido, a Geração Z, ao contrário do que durante muito tempo significou ser jovem,
não se define pela luta contra o estilo de vida ou os valores das gerações anteriores.
Aliás, chegam a partilhar os mesmos gostos que os pais: vão aos mesmos concertos e
usam roupas das mesmas lojas. Os membros desta geração tendem a acreditar que a
mudança deve vir do diálogo, enquanto as gerações anteriores consideravam que seria
necessário romper com o sistema para mudar o mundo.

Pragmáticos
A crença da Geração Z no diálogo alia-se à alta importância atribuída à identidade
individual, rejeição de estereótipos e um considerável grau de pragmatismo. Com
grandes quantidades de informações à sua disposição, são mais pragmáticos e
analíticos nas suas decisões do que os membros das gerações anteriores.
Estes jovens são realistas ao extremo, práticos para satisfazer as suas necessidades
financeiras e de enriquecimento pessoal. São adeptos do pensamento lógico,
autodidatas e responsáveis. Influenciados pelo acesso fácil que têm à informação e pela
necessidade de ter respostas no imediato sentem-se mais confortáveis absorvendo
conhecimento online do que através das instituições tradicionais de aprendizagem já não dependem dessas instituições ou de alguém mais velho para aprender algo de
novo, se querem saber, procuram.
Tendo crescido numa altura em que a instabilidade e os problemas económicos sempre
estiveram presentes, ainda que sejam muito novos, são menos idealistas que a geração
anterior e estratégicos no que toca à economia e ao que fazem com o seu dinheiro,
gastando apenas aquilo que o seu modo e estilo de vida lhes permite. Frutos de uma
educação em que os pais já não acalentavam ilusão de que poderiam isolar os seus
filhos dos males do mundo, em vez disso, começaram a educar e preparar os seus filhos
para evitar, planear ou lidar com as dificuldades da vida — agressores e predadores da
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Internet, bullying e violência escolar, desafios económicos, familiares e profissionais.
Serão provavelmente a primeira geração a materializar no terreno a ideia de que o
emprego para toda a vida já não existe e o trabalho e a carreira devem ser espaços de
motivação. Esperam que as empresas lhes concedam dinâmicas de trabalho flexíveis,
que permitam conciliar o profissional e o pessoal, pelo que o salário deixa de ser uma
variável tão valorizada.
É uma geração que cresce tendo à distância de um dedo toda a informação de que
precisa para criar as suas próprias soluções e regras, sendo por isso a geração do
“fazer acontecer”. São considerados empreendedores – muitos “Z´s”, graças às novas
tecnologias, começam as carreiras muito cedo, o que explica a proliferação de bloggers
de moda, vendas online, cómicos, talentos musicais que se desenvolveram na Internet
e ganharam fama.
Em conclusão, estas mudanças estão a influenciar todas as gerações e, em
última instância, as atitudes em relação ao consumo, abrangendo todas as faixas
socioeconómicas e permeando toda a pirâmide demográfica, o que obriga as
empresas a repensar a forma como entregam valor ao consumidor, reequilibrar escala
e produção e, mais do que nunca, praticar o que pregam, quando abordam questões
de marketing e ética de trabalho. Segundo o estudo da McKinsey que temos vindo
a citar, desta poderosa confluência de tecnologia e comportamento estão a emergir
três grandes tendências: consumo como acesso e não posse, tendência que já era
patente na geração Millennials, mas que se intensifica drasticamente com a Geração Z;
consumo como expressão de identidade individual; consumo como uma questão de
preocupação ética.
Estas transformações são, para as empresas, tão transformadoras quanto desafiadoras
e vão exigir alterações nos modelos de negócio e de organização. No sentido de
apoiar as empresas neste trajeto, os capítulos seguintes deste estudo irão dedicar-se
a aprofundar o conhecimento sobre as caraterísticas desta geração, deslindando a sua
influência no consumo, na relação com as marcas e nas estratégias de comunicação e
marketing.
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4. OS GEN ZERS E O CONSUMO
As caraterísticas da Geração Z anteriormente apresentadas têm implicações profundas
quer para a indústria, quer para o retalho e para os marketeers. Em termos de segmentos
de consumo, os indivíduos desta geração apresentam um quadro de comportamento
mais complexo e diversificado do que o das gerações anteriores, dificultando a sua
caraterização através de conceitos simples ou de afirmações redondas.
Embora seja importante referir que realmente as diferenças entre as duas últimas gerações serão muito ténues nos contornos, parece haver consenso sobre as caraterísticas
claramente distintas dos comportamentos dos consumidores da Geração Z.
Em primeiro lugar, é sublinhado por vários autores a existência de uma atitude
mais pragmática e mais cautelosa em relação ao dinheiro, em comparação com os
Millennials, e um maior desejo por produtos e experiências únicas e pessoais, como
sublinham Mitchell e Topic (2019)XII. Um outro estudoXIII realizado nos Estados Unidos
da América determinou que “os consumidores da Geração Z são muito conscientes dos
preços (89%) e preferem gastar dinheiro em experiências versus bens ou produtos”.
Vários estudos determinaram também que, nesta Geração Z, há uma atenuação do
sentimento de “materialismo”. Serve aqui como exemplo, um inquérito realizado pela
consultora de research inglesa IPSOS (Estudo IPSOS MORI, 2018), que sublinha uma
mudança atitudinal nos valores materialistas dos jovens ingleses, ao constatar que
30% dos adolescentes respondentes ao seu inquérito em 2018 escolhiam a resposta
“as coisas que eu possuo revelam muito sobre o quanto eu estou bem na vida”, em
comparação com os 42% de adolescentes que escolhiam esta mesma resposta no
mesmo questionário sete anos antes, em 2011.
Também a consultora inglesa Sun Branding Solutions (2019) testemunha um
realinhamento dos valores de consumo da Geração Z, ao constatar que “os indivíduos
da Geração Z apresentam uma diferença relativamente aos Millennials ao mostrarem-se menos propensos a despender uma grande soma de dinheiro num artigo de moda
ou de design, preferindo, em vez disso, fazer render mais o dinheiro que possuem,
ainda que também seja importante para eles estar na moda…”
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Que a importância que atribui a cada
uma destas caraterísticas, ao comprar um
Produto:

Geração Z

Millennials

Geração X

“Que esteja alinhado com os meus gostos”

70%

71%

66%

“Que tenha um design que esteja na moda”

67%

65%

51%

“Que não haja nada igual”

47%

47%

38%

“Que seja uma marca de luxo com muito
design”

34%

42%

27%

Quadro 4 - Importância das Caraterísticas na Compra de um Produto
Fonte: Sun Branding Solutions, 2019 (adaptado pelos autores)

Apesar de tudo, e conforme é ilustrado no quadro acima, “ter um design de moda”
continua a ser uma das caraterísticas mais importantes para estes jovens consumidores.
Continuam a valorizar muito o appearance e o design associados aos produtos que
adquirem.
Outro artigo de investigação (Corvino, 2018) com base num survey realizado nos
Estados Unidos da América sugere que a “qualidade” tem prevalência sobre a “marca”
para cerca de quatro quintos dos inquiridos da Geração ZXIV. No entanto, o estudo da
Ipsos Mori que citámos anteriormente constata que 35% dos adolescentes ingleses
ainda consideram que as “marcas” são importantes para eles, mas que o custo das
marcas passou a ser um maior desafio para esta geração, que tem menos recursos
disponíveis do que as anteriores.
Vários estudos e diversos autores sublinham também que esta diferente relação com
as marcas tem certamente a ver com os hábitos de consumo de comunicação, e com o
facto dos indivíduos da Geração Z verem menos televisão do que os Millennials, o que
impede um menor contato com a comunicação das marcas, e, portanto, uma menor
pertença e engagement.
Aliás, esta problemática é tratada num artigo de investigação de Southgate (2017)XV,
em que se constata que “cada vez mais jovens da Geração Z passam uma maior parte
do seu tempo nos telemóveis, em vez de despenderem tempo a ver televisão, a ouvir
rádio ou a ler publicações e imprensa. Já o uso de computadores portáteis é similar ao
de outras gerações”.
Os consumidores da Geração Z são também menos recetivos a publicidade nas
plataformas digitais: “É interessante sublinhar que os Millennials eram menos
negativos, relativamente à inserção de publicidade digital do que os Gen Zers. A
televisão continua a ser um veículo de grande impacto e com boa recetividade junto
da Geração Z (o que a torna ainda muito atrativa para os anunciantes) mas, a menos
que a tendência de tempo gasto ao telemóvel se inverta, a capacidade da televisão
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impactar publicitariamente junto da Geração Z tem tendência ao declínio, a médio e
longo prazo (Southgate, 2017).
A este propósito é também evidenciado em vários estudos que a Geração Z tem maior
tendência a “saltar” os anúncios online do que a antecessora Geração Y, assim como
os seus membros referem que gostariam de poder interagir com a própria publicidade,
eventualmente enviando sugestões para desenvolvimento de novos produtos ou
propostas de alterações nos produtos que visualizam na publicidade, de acordo com
os seus gostos pessoais. O que conduz ao tema, já aflorado, das suas necessidades
de customização e remete para uma nova realidade emergente, denominada “Smart
Retail”.
Priporas et al. (2017) registam que “o maior desafio futuro para o Marketing e
consequentemente, para o retalho parece ser a Geração Z, já que os membros dessa
geração parecem ter um comportamento diferente como consumidores e estão mais
focados na inovação”.
O retail está já numa fase de rápida mudança, através do recurso a ferramentas
tecnológicas e ao uso generalizado de tecnologias inteligentes (nomeadamente UX/
UI), para melhorar as experiências de compra dos consumidores, sobretudo induzido
por esta procura da Geração Z, que quer personalização mais do que qualquer outra.
Neste caso, estes autores registam que o retalho está de novo a (re)transformar-se e
a voltar ao papel de uma “dynamic industry”, sobretudo devido ao facto de que cada
vez mais os seus clientes se revelam como “tecnológico-dependentes”XVI.
A personalização de produtos e experiências está na ordem do dia, e em países como
os Estados Unidos da América as empresas de retalho estão a levar este conceito ao
extremo, como por exemplo quase terminando com as clássicas “categorias” para
chegar a níveis de personalização a uma escala micro.
Nas lojas físicas, os retalhistas têm apostado também na implementação de soluções
tecnológicas – feitas sobretudo a pensar nas duas últimas gerações, os Millennials e os
“Z’s”- nomeadamente na adoção de tecnologias para self-service, nas self-cash desks
(caixas de auto pagamento, sem empregados), displays interativos em lojas (informative
touchpoints), na assinatura digital e contactless, nas aplicações instore para telemóveis,
e na localização de produtos dentro das lojas pelos próprios consumidores, a partir
dos seus smartphones (Pantano & Timmermans, 2014), a par do desenvolvimento das
suas lojas digitais, em tudo semelhantes às lojas físicas, mas desmaterializadas.
Importa sublinhar uma vez mais a relevância quantitativa atual da Geração Z enquanto
grupo de potenciais consumidores, porquanto “já representa mais de um quarto da
população do Reino Unido e irá situar-se acima dos 40% do total de consumidores
americanos, em 2020” (Empson, 2016). E referir que vários estudos e inquéritos
conduzidos em diferentes países (e por nós próprios, em Portugal, no âmbito deste
estudo) demonstram que dois terços dos consumidores da Geração Z preferem fazer
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compras na loja física, embora 75% deste número declare que chegou até à loja física
através de uma escolha e engagement feito no online (Covino, 2018).
Claro que a familiaridade da Geração Z com a tecnologia e a presença constante da
Internet nas suas vidas acabam por ser uma enorme vantagem para as grandes companhias fabricantes ou retalhistas (Batte et al. 2007), ou não fossem os cookies e a
IA as maiores ferramentas de captura de informação e de pesquisa de Marketing de
Consumidor, na atualidade. Quem tem meios e recursos para investir nestas áreas (IA,
UX/UI) também consegue, de uma forma muito rápida, descobrir as necessidades e
os desejos dos seus consumidores online, até pelo facto de que quando as pessoas
estão a interagir em modo virtual tendem a ser muito mais francas e mais objetivas nas
suas opiniões e comentários.
A líder mundial de retalho de vestuário Zara, em face do tsunami económico causado pela
COVID-19, decidiu implementar uma estratégia “de combate” com vista à transferência
de 30% das suas vendas para o canal online, até 2022, implementado na coexistência
(e apoio) das suas lojas físicas, onde as pessoas podem continuar a ir levantar, trocar,
experimentar, devolver, etc., os produtos adquiridos online, e inclusivamente aceder
às campanhas de saldos e promoções desta cadeia de retalho. Segundo o “Jornal
Económico”, a gigante espanhola conseguiu um incremento de 76% nas suas vendas
online no terceiro trimestre de 2020, recuperando e invertendo a tendência de quebra
de 44% verificada nas lojas físicas, no cômputo de vendas entre fevereiro e abril de
2020.3 O lema atual é “continuar a ser inovador, e entregar Qualidade e Conveniência,
tanto nas lojas físicas como no canal online”, tangibilizado na fórmula “informed
shopping decisions easier and quicker transactions!”(Priporas, 2017).
As empresas também têm evoluído no sentido de facilitar o processo de tomada
de decisão do consumidor, dando-lhes informações mais cuidadas e permitindo a
possibilidade de comparar as ofertas de produtos da empresa com os das suas marcas
concorrentes. A socialização, fomentada pelo desenvolvimento da Internet, tem
sido apesar de tudo, um fator de ganho para as empresas. A experiência de outros
consumidores é usada e replicada pelas empresas e retalhistas para promover os seus
produtos e influenciar os potenciais clientes, e assim atraí-los para as suas marcas e
produtos, através da amplificação das opiniões positivas.
Sobre este capítulo dos “Gen Zers e o Consumo” deixamos ainda duas notas finais
que consideramos extremamente relevantes na caraterização dos novos hábitos de
consumo da Geração Z.
A primeira refere-se a um comportamento atitudinal mais saudável, um modo de
pensar mais sustentável e uma apreciação das coisas mais exigente, sobretudo nos
aspetos de transparência.

3

https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/lucros-da-dona-da-zara-recuaram-26-no-terceiro-trimestre-676626 consultado em 15
de dezembro de 2020.
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O comportamento mais saudável desta geração está plasmado em vários estudos
e estatísticas que demonstram, por exemplo, uma queda acentuada no consumo de
produtos açucarados, sem esquecer uma quase total rejeição ao tabaco e ao álcool por
parte dos Gen Zers. Em Inglaterra, as estatísticas revelam, por exemplo, uma queda no
consumo de refrigerantes entre os adolescentes, de 29% para 18% no período de 2000
a 2016.
O seu modo de pensar mais sustentável também se encontra documentado, sobretudo
em estudos e trabalhos de pesquisa realizados nos Estados Unidos da América. É
interessante referir que, em termos sociológicos, este comportamento é enquadrado
num traço marcante do perfil da Geração Z que consiste em “não querer correr
riscos”, e na tendência omnipresente de analisar tudo profundamente antes de decidir
(ainda que frequentemente através de pesquisas no Google ou de outras páginas na
Internet…).
Neste quadro, os Gen Zers estão convencidos, e conscientes, de que as suas decisões
podem afetar outras pessoas e/ou o meio ambiente, e comprometer o acesso das
gerações futuras aos recursos atuais. Por isso, estes valores levam-nos a adotar um
comportamento sustentável e zelar pelo seu próprio bem-estar futuro, acreditando
e mobilizando os princípios da sustentabilidade no dia-a-dia e em quase tudo o que
fazem.
Também se determinou que os Gen Zers consideram que as empresas, quando fazem
negócio, devem ter efeitos positivos (e não negativos!) para o meio ambiente, e gerar
benefícios de sustentabilidade (Reiners, 2020). Essa é a essa razão pela qual se assiste
atualmente ao lançamento de tantas campanhas de marketing sobre responsabilidade
social e compensações de sustentabilidade, sobretudo por parte de corporações e
grandes empresas, muito direcionadas à Geração Z e, infelizmente, nem sempre com
correspondência à verdade dos factos. Irão dar-se mal, pois os Gen Zers exigem transparência, e a informação flui hoje muito rapidamente.
Uma última nota para referir que os Gen Zers, conforme foi referido ao longo deste
estudo, mostram-se sempre muito sociáveis tanto online, como nas formas clássicas
de socialização e interação pessoal.
Embora nascidos numa sociedade moderna e tecnológica, verifica-se que adotam
muitos valores ditos “tradicionais”, tais como o respeito pelos outros, a sinceridade,
a honestidade e a responsabilidade, e mostram-se disponíveis a fazer um esforço
para mudar as coisas com as quais estão em desacordo, nomeadamente os aspetos
climáticos e de sustentabilidade, cujo exemplo mais mediático foi encarnado pela
personagem global, a sueca Greta Thunberg.
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5. TENDÊNCIAS: A GERAÇÃO Z E O MUNDO DO
TRABALHO
Parece constituir uma convicção que uma geração bem preparada e tão familiarizada
com as tecnologias de informação como a Geração Z constitui uma enorme vantagem
enquanto potencial força de trabalho, e a possibilidade de contratar estes “jovens
talentos”, (ou pelo menos, promissores) revela-se como grande atrativo para as
empresas ao dispor dos seus skills e à-vontade tecnológico para contribuir para a
transição digital de muitas delas.
Nesta conformidade, são já muitas as empresas de recrutamento e seleção que
começaram a estudar e a investigar os comportamentos e as expetativas da Geração
Z, com vista a poderem recomendar estes jovens aos seus empregadores, mas
também, para poderem atualizar as suas ferramentas de avaliação (assessment) e
de recrutamento e as tornar ajustadas às diferenças e anseios deste novo grupo de
indivíduos, que gradualmente começa a entrar no mundo do trabalho.
Ainda assim, convém registar que esta será a geração que mais tardiamente está a
entrar no mercado do trabalho: os indivíduos entre 18 e 21 anos da Geração Z que
entraram no mercado do trabalho são apenas 59% do total, contra os 73% que se
verificavam na Geração Y (Millennials), segundo um estudo conduzido pelo Pew
Research Center em Washington, USA (Fry, 2018)XVII.
De muitos estudos e obras publicadas, ressaltam vários aspetos comuns, como por
exemplo o seu auto-empenho (foco no trabalho e concretização), uma grande abertura
à mudança, e a presença de alguns dos chamados “valores tradicionais” necessários à
liderança, nos perfis atitudinais dos jovens desta geração (Cresnar, 2020)XVIII.
Como aspetos menos positivos, estudos referem um certo deficit de benevolência
(os Gen Z revelam-se muitas vezes relutantes ou recusam realizar tarefas básicas que
acham indignas, em face das suas qualificações, segundo Rodrigues, 2019XIX), alguma
falta de universalismo e de motivação transcendente para o desempenho de tarefas.
Mas também a sua necessidade de obter feedback dos seus chefes e empregadores,
e alguma dificuldade em aceitar as hierarquias, assim como a rejeição a tarefas que
sejam repetitivas ou que consistem em fazer apenas uma coisa de cada vez, nomeadamente tarefas de linha ou departamentais.
Também não são muito pacientes, desistem facilmente e “stressam” quando encontram
uma dificuldade que não conseguem contornar ou encaixar no seu racional. Mas, já por
outro lado, reagem bastante bem a um incentivo monetário (spot) para rapidamente
os (re)motivar e pôr de novo, entusiasmados pelo trabalho.

42

De uma forma mais estruturada, listamos a seguir algumas das tendências mais referidas, dos Gen Zers face ao emprego, no sentido de poder fornecer pistas às empresas
para a integração futura destes jovens no mundo do trabalho.

Aspiram ter uma carreira
Segundo alguns estudos, sobretudo norte-americanos, baseados em surveys realizados
junto desta população, haverá a tendência dos Gen Zers a ser menos “saltitantes” na
procura de trabalho (uma clara caraterística atribuída aos Millennials) e mais apostados
em desenvolver uma carreira profissional dentro das suas empresas empregadoras.
Várias fontes referem percentagens acima dos 70% de jovens Gen Zers que afirmam
que gostariam de seguir uma carreira e vir a desempenhar diversas funções dentro
de uma mesma empresa para a qual trabalhassem (Desjardins, 2019)XX em vez de
mudarem de empresa.

Empreendedorismo e Autoemprego
Estes jovens tecnológicos aprenderam desde cedo a fazer dinheiro na Internet: fazem
promoções de outros perfis e de produtos nas redes sociais e ganham dinheiro, fazem
vídeos em canais pelos quais pedem subscrição e ganham dinheiro, são influencers e
têm canais Tiktok com milhares de seguidores aos quais as marcas ou a mercearia do
bairro encomendam promoções, e ganham dinheiro com isso, enfim, um sem número
de exemplos de atividades que são transversais aos Gen Zers, seja em Portugal, na Roménia ou em Singapura, ou em qualquer local do planeta onde haja Internet.
Por isso, muitos deles sonham em trabalhar nos hobbies online que desenvolveram
quando tinham 16 ou 17 anos, e em transformar esta suas atividades, que encetaram
de uma maneira lúdica, em formas de ganhar a vida, fazendo deles autênticos
empreendedores digitais.
Encontrámos várias possíveis explicações para este comportamento, que estão
resumidas num artigo de Schawbel (2014) escrito na revista EntrepreneurXXI: primeiro, o
facto de terem nascido a poder consultar websites que lhes ensinam muita coisa sobre
“como fazer” (empreendedorismo), e, portanto, a terem oportunidade de explorar e
construir uma autoeducação sobre estes aspetos. Depois, porque os pais de muitos deles
os pressionaram ou incentivaram a seguir cursos profissionais, o que estes aceitaram de
muito melhor grado do que a geração anterior, e que lhes deu uma visão e uma cultura
muito mais “to do” (fazer acontecer) do que “how to do” (saber como fazer). Depois
ainda, porque são mais pragmáticos na questão de dinheiro, e mais realistas (pondo
de lado os sonhos poéticos e esvaziando a ideologia do empreendedorismo “liberal”
muito cultivada nos anos 2000). E finalmente, porque nasceram em tempos de míngua
e de recursos curtos, seus e dos seus pais, e “a necessidade aguça o engenho”.
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O trabalho: a sua futura comunidade online
Os jovens Gen Zers vêem-se no futuro a trabalhar, a partilhar conhecimentos e a
colaborar com os outros colegas de trabalho, mas tudo isto em modo online.
Este mindset pode vir a constituir uma enorme mais-valia para as empresas, no
sentido do contributo que esta geração pode vir a dar na reformulação, ou mesmo, no
redesenho do trabalho, através da sua contribuição com novas ideias e métodos de
trabalho originais para evolução da organização.
Um estudo da Consultora de RH Ranstad feito sobre 10 países, em 2014, revela que 77%
dos inquiridos da Geração Z responderam que gostam de trabalhar com tecnologia
porque consideram que esta os ajuda a alcançar os seus objetivos no trabalho.
As boas notícias? É que esta geração se propõe, para além desta conetividade
permanente, trabalhar mais do que a predecessora “Millennium”, segundo constatado
por vários estudos e surveys. Estaremos em face de uma geração que se antecipa
esforçada e trabalhadora! Ainda que a sua prestação dentro da empresa possa ter
que vir a ser complementada com algum treinamento e formação em soft skills, pois
muitos deles apenas sabem fazer as coisas com recurso a um telemóvel!

Workstyle
Mas a tendência acima apresentada tem também a ver com um aspeto que cada vez
tenderá a ser mais relevante nas relações laborais no âmbito dos novos colaboradores
da Geração Z: o “Workstyle”.
Cada vez mais os novos recrutas da Geração Z que chegam como trabalhadores ou
como quadros às empresas, tendem a ser exigentes com um aspeto a que chamaríamos
“estilo de trabalho” por contraposição ao clássico “estilo de vida” (Lifestyle).
Nisto se insere, por exemplo a preferência manifestada pelo local de trabalho, em que
os membros da Geração Z, sem rejeitar de todo trabalhar no escritório da empresa,
prefeririam trabalhar num espaço de coworking independente da empresa, ou fazê-lo
em teletrabalho, algures.
Um estudo representativo conduzido por um grupo de investigadoras da Universidade
Comenius, em Bratislava (Fratri ová, Kirchmayer, 2018)XXII, junto de 235 estudantes de
Business School na Eslováquia, determinou que os fatores que os Gen Zers consideram
constituir barreiras à sua motivação no trabalho são: o “não gostar do conteúdo do
trabalho”, trabalharem num ”mau ambiente”, terem “demasiada carga de trabalho”
ou ainda encontrarem “falta de sentido naquilo que fazem”. A síntese das conclusões
é apresentada abaixo:
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Quadro 5 - Fatores prevalecentes de motivação no trabalho para os membros da Geração Z

Responsabilidade Social
Os Gen Zers, conforme anteriormente foi referido, preocupam-se muito com o mundo
de hoje, e com os impactos futuros na nossa casa comum, o planeta Terra.
No capítulo 5. afirmávamos que “os Gen Zers estão convencidos, e conscientes,
de que as suas decisões podem afetar outras pessoas e/ou o meio ambiente, e
comprometer o acesso das gerações futuras aos recursos atuais”. Este quadro de
valores tem também tradução no seu possível comportamento e inserção no mundo
do trabalho.
Num white paper publicado pela consultora i4cp de Seattle (EUA) intitulado “Generation
Z: What Employers Need to Know”XXIII investigadores da Universidade de Minnesota
determinaram que 72% dos membros do survey da Geração Z que responderam ao
inquérito, afirmam que a “responsabilidade corporativa” é muito importante para eles
na hora de escolher um empregador, e 93% afirmaram que o impacto negativo que
uma empresa possa ter na sociedade e o seu comportamento social, afetaria a sua
decisão de vir a trabalhar nessa empresa.
Os Gen Zers exigem transparência às companhias e aos seus gestores, e jamais
aceitarão uma relação injusta entre lucros e responsabilidade social.
Recorrendo uma vez mais ao trabalho de Schawbel (2014), antes citado, este autor
recomenda que “If you’re the leader, be honest!”, chamando a sua atenção para que
mais de metade (52%) dos membros da Geração Z afirma que a “honestidade” é a
principal qualidade para ser um líder. Tanto estes, quanto os Millennials concordam que
um líder deve ter uma visão sólida do que quer e pretende fazer (34%), seguido por
“uma boa comunicação” (32%) quando foram questionados acerca das qualidades que
deve exibir um leader de uma empresa para a qual possam vir a trabalhar.
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Obviamente que os aspetos de diversidade e de inclusão, e os efeitos que isso
poderá ter na aceitação de um trabalho em determinada empresa será algo quase
inquestionável e inerente a um jovem Gen Zer, que nem sequer equaciona que possa
ser de forma diferente.

Comunicação e Estereótipos
Diversas pesquisas e investigações determinaram também alguns modelos para a comunicação esperada pelos membros da Geração Z, no seu ambiente de trabalho.
Num amplo survey, conduzido pela Ranstad junto de 1035 jovens em 10 países ainda
em 2014, determinou que “ao contrário do que é pressuposto de que os colaboradores mais jovens passam a vida online e sempre ligados à net”, a maioria dos entrevistados da Geração Z diz que prefere falar pessoalmente com os seus chefes e gestores
(51%), em vez de o fazer por e-mail (16%) ou por mensagens instantâneas (11%). E que
poucos acreditam que a tecnologia realmente ajuda a estabelecer relações pessoais
com colegas de trabalho (13%).
Conforme se afirmou, os membros da Geração Z têm muita necessidade de feedback e
de apoio dos seus chefes e, segundo este estudo 61% dos jovens entrevistados querem
que os gestores ouçam as suas ideias e valorizem as suas opiniões.
Finalmente, este estudo traz uma comparação curiosa: foi pedido aos participantes da
Geração Y que dissessem “como acham que são os miúdos da Geração Z” e aos membros da Geração Z que traçassem um retrato sintético dos Millennials. Os estereótipos
encontrados foram os seguintes:

Quadro 6 - Os 5 estereótipos referidos pelas Gerações Z e Millennials
Fonte: “First Worldwide Study Comparing Gen Y and Gen Z Workplace Expectations”, Ranstad (2014)

Segundo o quadro anterior, os Gen Zers vêem-se a si próprios como sendo:
—

Criativos (57%);

—

Mente aberta (54%);

—

Com novas perspetivas e uma nova visão do mundo (52%);

—

Inteligentes (44%);
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—

Com formas de pensar disruptivas, mas um bocadinho preguiçosos (41%).

Já os Millennials acham que os Gen Zers são:
—

Preguiçosos (45%);

—

Mente aberta (41%);

—

Criativos (38%);

—

Egocêntricos (37%);

—

Pouco focados, muito dispersos (35%).

Este estudo decorreu em 10 países (Estados Unidos da América, Brasil, Canadá, China,
Alemanha, Índia, África do Sul, Suécia, Turquia e Reino Unido) entre 9 de abril e 24 de
abril de 2014. Para esta pesquisa foram entrevistados 1.005 indivíduos entre 16 e 20
anos (“Gen Z”) aos quais foram colocadas questões sobre a sua visão e pensamento
acerca do seu futuro no ambiente de emprego e de trabalho.
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6. A GERAÇÃO Z EM PORTUGAL - SONDAGEM
NACIONAL
Com vista a construir o perfil e determinar o comportamento digital da Geração
Z em Portugal, com o foco em aspetos que impactam e interessam às empresas
(nomeadamente hábitos digitais e comportamento de compra, expetativas sobre
sustentabilidade, comunicação e canais, proficiência digital) o projeto realizou uma
pesquisa primária, com recurso a uma sondagem nacional realizada através de um
survey online. Os resultados pretendidos para a sondagem estavam ancorados nos
seguintes objetivos:
—

Caraterização da Geração Z e respetiva associação à era tecnológica;

—

Caraterização do grupo alvo, a partir da sistematização de dados e construção do
perfil geracional (nível etário, comportamental, sociológico, hábitos de consumo,
expetativas e autoconceito).

A ficha técnica da sondagem (trabalho de campo) e a metodologia são apresentadas
a seguir:
—

Universo: jovens residentes em Portugal nascidos entre 1995 e 2004, inclusive;

—

Tamanho da amostra: 2.000 entrevistas válidas (+/- 5%);

—

Distribuição da amostra: ponderação distrital, por género e idade. Distribuição
linear dos inquiridos por idade, dentro da amostra (10% de cada grupo anual, 10
grupos);

—

Trabalho de campo: de 28 de novembro a 31 de dezembro 2020;

—

Número de perguntas: 32 (grupos múltiplos de questões);

—

Escalas: utilização mista de 3 tipos de escala (a. escolha múltipla; b. de tendência,
com recurso a escala Lickert de 5 pontos; c. resposta mutuamente exclusiva);

—

Método: CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) com validação telefónica
da subamostra de controlo, aleatória (25 % das respostas);

—

Intervalo de confiança: 95%.

O âmbito das questões e o tratamento de dados estruturaram-se da seguinte forma:
As questões colocadas foram estruturadas em 32 grupos temáticos, direcionados
aos principais aspetos a investigar, e a sua formulação obedeceu a um esquema pré-estabelecido, com objetivos específicos de análise, explicado nos pontos seguintes.
Foi realizado um pré-teste do inquérito junto de um grupo de 18 pessoas, simulando
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as condições de sondagem online com recurso ao Google Forms, foi testado o tipo e
o tempo de resposta e realizaram-se alguns ajustes.
A recolha de dados foi encomendada a uma empresa profissional, especializada em
sondagens e estudos de opinião, detentora de um painel caraterizado de 700 mil
indivíduos, em Portugal. Os dados brutos foram tratados pela equipa do projeto, no
âmbito deste estudo.

QUESTÕES E RESULTADOS
GRUPO 1 - COMPORTAMENTO E MOTIVAÇÃO DIGITAL
Este bloco de questões visava determinar a importância que é dada pelos jovens Gen
Zers à interação em redes sociais, e simultaneamente despistar alguns aspetos relativos
à auto-imagem, auto-aceitação, materialismo e tolerância.
As questões colocadas neste primeiro grupo e os resultados obtidos foram os seguintes:

Discordo
totalmente

Discordo
um pouco

Não concordo nem
discordo

%

%

%

%

%

15,70%

10,50%

9,80%

40,90%

23,10%

Eu gasto bastante dinheiro a cuidar
do meu visual porque quero que as
fotos que publico online sejam bonitas

30,90%

20,25%

21,35%

15,25%

12,25%

Às vezes uso filtros nas fotos que publico online porque acho que é muito
importante ter uma imagem perfeita

33,10%

19,85%

16,35%

19,10%

11,60%

Já fui vítima de assédio, ameaças, ou
menssagens contra mim, feitas por
pessoas maldosas em posts online

34,45%

19,80%

10,40%

22,00%

13,35%

Participo em divulgações nas redes
sociais porque também quero que os
outros divulguem os meus posts e o
meu perfil

33,60%

15,45%

10,20%

26,80%

13,95%

Quando vejo alguém de quem não
gosto nas redes sociais a usar uma
roupa ou acessório igual à que eu tenho, normalmente deixo de usar isso

47,80%

14,55%

10,75%

14,45%

12,45%

Um dos meus objetivos é conseguir
ter muitos likes e mais seguidores que
os outros nas minhas contas nas redes
sociais

42,75%

15,45%

11,05%

16,70%

14,05%

Publico posts online com alguém
especial ou com os meus melhores
amigos/amigas

20,75%

13,40%

16,30%

26,40%

23,15%

Publico fotos online do que estou a
comer ou quando vou ao restaurante

29,65%

14,35%

14,20%

27,10%

14,70%

1. Utilizando a escala abaixo diz
qual é o teu grau de concordância
relativamente a cada uma das
seguintes afirmações
A opinião dos meus amigos sobre os
meus posts é mais importante que a
opinião dos meus pais
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Concordo
Concordo
um pouco totalmente

As respostas desagregadas e os findings (conclusões inferidas) apresentam-se de
seguida:

Questão 1.1

A opinião dos meus amigos
sobre os meus posts é mais
importante que a opinião dos
meus pais

—

Discordo
totalmente

Discordo
um pouco

Não concordo nem
discordo

Concordo
um pouco

Concordo
totalmente

%

%

%

%

%

15,70%

10,50%

9,80%

40,90%

23,10%

A importância que os Gen Zers dão a que os amigos comentem os seus posts
(necessidade de sentir que fazem parte do grupo e com ele interagir, a noção de
tribo) é “muito importante” ou “importante” para 64% da amostra (2 em cada 3).
O fator de comparação proposto (escala) colocava a questão a um nível elevado,
hipotesando esta interação como sendo mais importante do que a própria família.

Questão 1.2

Eu gasto bastante dinheiro a
cuidar do meu visual porque
quero que as fotos que publico
online sejam bonitas

—

Discordo
totalmente

Discordo
um pouco

Não concordo nem
discordo

Concordo
um pouco

Concordo
totalmente

%

%

%

%

%

30,90%

20,25%

21,35%

15,25%

12,25%

Não acham importante cuidar da sua imagem ao ponto de gastarem recursos
com isso (72,5% negativo + indiferente); esta resposta indicia um nível elevado
de autoaceitação, e de lidar bem com a diferença individual.

Questão 1.3

Às vezes uso filtros nas fotos
que publico online porque acho
que é muito importante ter uma
imagem perfeita

—

Discordo
totalmente

Discordo
um pouco

Não concordo nem
discordo

Concordo
um pouco

Concordo
totalmente

%

%

%

%

%

33,10%

19,85%

16,35%

19,10%

11,60%

As respostas à terceira questão (sobre “imagem perfeita”) confirmam a anterior
determinação, de aceitação da sua imagem e da diferença individual, ao admitir que
mesmo nas redes (a sua tribo), a imagem de perfeição não é relevante (apenas
30,7% assim o considera, ao responder concordo um “pouco”, ou “totalmente”).
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Questão 1.4

Já fui vítima de assédio, ameaças, ou
mensagens contra mim, feitas por
pessoas maldosas em posts online

—

Discordo
totalmente

Discordo
um pouco

Não concordo nem
discordo

Concordo
um pouco

Concordo
totalmente

%

%

%

%

%

34,45%

19,80%

10,40%

22,00%

13,35%

Apesar de 1 em cada 3 respondentes admitir (“concordo um pouco” ou “concordo
totalmente”) ter sido vítima de assédio, há 34,5% de respondentes que nega
alguma vez ter sido assediado (“discordo totalmente”), e esta opinião revela ser a
tendência prevalecente. Interpretando subjetivamente estes dados, significa que
os Gen Zers entendem que “pertencer à tribo digital não é perigoso”.

Questão 1.5

Participo em divulgações nas redes
sociais porque também quero que
os outros divulguem os meus posts
e o meu perfil

—

Discordo
totalmente

Discordo
um pouco

Não concordo nem
discordo

Concordo
um pouco

Concordo
totalmente

%

%

%

%

%

33,60%

15,45%

10,20%

26,80%

13,95%

Quase metade dos respondentes (49%) não participa na divulgação em redes,
sendo até prevalecente a opinião “discordo totalmente” (33,6%). O que indicia
uma participação semi-passiva da maioria dos respondentes enquanto membros
de grupo. Há apenas 14% (“concordo totalmente”) que admitem ser muito
importante manter uma postura ativa na rede social.

Questão 1.6

Quando vejo alguém de quem não
gosto nas redes sociais a usar uma
roupa/acessório igual à que eu
tenho, normalmente deixo de usar
isso

—

Discordo
totalmente

Discordo
um pouco

Não concordo nem
discordo

Concordo
um pouco

Concordo
totalmente

%

%

%

%

%

47,80%

14,55%

10,75%

14,45%

12,45%

A rejeição pessoal de outros membros do grupo não é extrema (ao ponto de
evitar usar roupas iguais) indiciando um comportamento de tolerância face aos
outros. Foi a posição que obteve um score mais elevado em toda esta bateria de
questões.
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Questão 1.7

Um dos meus objetivos é conseguir
ter muitos likes e mais seguidores
que os outros nas minhas contas nas
redes sociais

—

Discordo
totalmente

Discordo
um pouco

Não concordo nem
discordo

Concordo
um pouco

Concordo
totalmente

%

%

%

%

%

42,75%

15,45%

11,05%

16,70%

14,05%

A unidade monetária (comparativo) utilizada nesta questão para aferir este
aspeto foram os “likes”. A resposta indicia que a ganância (ter mais likes que
os outros todos) não é um traço desta geração, sendo a pergunta rejeitada por
quase 60% da amostra.

Questão 1.8

Discordo
totalmente

Discordo
um pouco

Não concordo nem
discordo

Concordo
um pouco

Concordo
totalmente

%

%

%

%

%

20,75%

13,40%

16,30%

26,40%

23,15%

Publico posts online com alguém
especial ou com os meus melhores
amigos/as

—

Para os respondentes, publicar posts reflete claramente um evento “de essência”
(50% positivo, contra 33% negativo), confirmando a importância de que participar
na rede e publicar (partilhar a sua vida) constituem atos “especiais”.

Questão 1.9

Discordo
totalmente

Discordo
um pouco

Não concordo nem
discordo

Concordo
um pouco

Concordo
totalmente

%

%

%

%

%

29,65%

14,35%

14,20%

27,10%

14,70%

Publico fotos online do que
estou a comer ou quando vou ao
restaurante

—

As atividades mais mundanas não são valorizadas para anunciar ao mundo. Esta
pergunta obtém uma resposta de “balança” (44% resposta negativa, 41% resposta
positiva), o que eventualmente sublinha o tal caráter “especial” de publicar na
rede detetado na questão anterior, e a sua forma de pertencer à “tribo”.

Extremos e outliers: na análise global a esta bateria de 9 questões, uma análise aos
pontos de resposta extrema e outliers conduziu-nos às seguintes observações:
Outliers: a pergunta que obteve uma posição menos indiferente (“não concordo nem
discordo” = 9,8%) foi a questão 1.1. sobre a importância dos posts, que corrobora a
conotação positiva (forte importância) que lhes é atribuída. Sobre este aspeto não
manifestam ter grandes dúvidas.
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Absolutos Positivos: o maior índice de “concordo totalmente” (verificado na questão
1.1. e 1.8.) sublinha a importância dos posts e o “momento especial”, o que indicia que
Gen Zers encaram o ato de colocar um Post como algo especial.
Absolutos Negativos: o maior índice de “discordo totalmente” (questão 1.6., “dt”
=47,8%) traduz uma postura de não rejeitar pessoas, e indicia tolerância face aos
outros; extremo similar se verifica na questão 1.7. (“discordo totalmente” = 42,75%) o
que indicia um baixo nível de ganância, generosidade, baixo materialismo.

Conclusões
O bloco de questões sobre comportamento e motivação digital, veio revelar as seguintes caraterísticas sobre a Geração Z, a partir da amostra considerada:
—

A grande importância de pertencerem ao grupo e à sua “tribo” digital;

—

O nível elevado de autoaceitação e em aceitar a diferença individual, incluindo a
sua;

—

A imagem de perfeição, para eles, não é necessariamente importante;

—

Aceitam os seus defeitos e, eventualmente, os dos outros;

—

Consideram que não é perigoso pertencer ao grupo e à “tribo” digital, mas mantêm geralmente uma participação semi-passiva no seu grupo digital;

—

Revelam um comportamento de grande tolerância;

—

Manifestam comportamentos não materialistas;

—

Encaram a sua pertença à rede como um facto muito especial.

54

GRUPO 2 - AUTOIMAGEM
Este bloco de questões visava determinar caraterísticas de perfil dos Gen Zers relativos
à autoimagem, nomeadamente autoconfiança, insegurança, criatividade, voluntarismo
e sociabilidade.
As questões colocadas neste segundo grupo e os resultados obtidos foram os seguintes:

Discordo
totalmente

Discordo
em parte

Não concordo nem
discordo

Concordo
em parte

Concordo
totalmente

%

%

%

%

%

Tenho muita confiança em mim e
nas minhas capacidades

10,25%

24,80%

13,50%

40,70%

10,75%

Por vezes tenho momentos em
que me sinto inseguro(a) e não sei
a decisão que hei-de tomar

10,40%

15,25%

12,45%

42,65%

19,25%

Sou uma pessoa que encontra
soluções que os outros não são
capazes de encontrar

12,20%

16,55%

11,90%

43,25%

16,10%

8,55%

16,25%

12,15%

41,65%

21,40%

Fico bastante tempo em casa,
porque é o lugar onde me sinto
melhor e onde gosto mais de
estar

10,50%

16,05%

14,85%

42,20%

16,40%

Às vezes tenho medo que as
coisas não aconteçam como eu
quero e fico bastante nervoso(a) à
espera de um resultado

10,35%

17,10%

12,70%

45,25%

14,60%

Os meus amigos estão sempre
a dizer-me que sou um bocado
imaturo(a)

18,25%

26,15%

15,30%

28,45%

11,85%

Há fotografias, publicações ou
outras coisas que me arrependo
de ter publicado online

15,95%

18,10%

22,00%

32,40%

11,55%

Já fiz alguns comentários online a
alguém sobre coisas que não teria
coragem de lhe dizer cara a cara

21,10%

30,50%

12,85%

25,65%

9,90%

2. Tendo em conta o modo como
te defines gostaríamos que nos
dissesse como classificas cada
uma das seguintes frases acerca
de ti próprio(a):

Gosto de fazer as coisas eu
mesmo(a) e à minha maneira
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As respostas desagregadas e os findings (conclusões inferidas) apresentam-se de
seguida:

Questão 2.1

Tenho muita confiança em mim e
nas minhas capacidades

—

Discordo
totalmente

Discordo
um pouco

Não concordo nem
discordo

Concordo
um pouco

Concordo
totalmente

%

%

%

%

%

10,25%

24,80%

13,50%

40,70%

10,75%

As respostas a esta questão indiciam que esta geração já revela um grau
significativo de autoconfiança (“concordo em parte”/“concordo totalmente”=51%,
dos quais 10% que se declaram “totalmente confiantes”) embora cerca de 1/3
dos respondentes da amostra demonstre ainda uma posição hesitante (lack de
autoconfiança) e haja 10% que declaram ter total falta de confiança em si próprios.

Questão 2.2

Por vezes tenho momentos em que
me sinto inseguro(a) e não sei a
decisão que hei-de tomar

—

Discordo
totalmente

Discordo
um pouco

Não concordo nem
discordo

Concordo
um pouco

Concordo
totalmente

%

%

%

%

%

10,40%

15,25%

12,45%

42,65%

19,25%

Esta questão tentou essencialmente confirmar a anterior questão e os resultados
podem considerar-se idênticos, apenas com reforço na posição de insegurança.
O resultado revela que quase dois terços de respondentes (61,9%) consideram
não saber ainda as decisões que devem tomar, o que é consistente com o facto
de uma percentagem elevada de membros da amostra ter menos de 18 anos,
o qual foi verificado na amostra estratificada. Embora confiantes, os membros
desta geração revelam um grau de imaturidade quanto às decisões a tomar!

Questão 2.3

Sou uma pessoa que encontra
soluções que os outros não são
capazes de encontrar

—

Discordo
totalmente

Discordo
um pouco

Não concordo nem
discordo

Concordo
um pouco

Concordo
totalmente

%

%

%

%

%

12,20%

16,55%

11,90%

43,25%

16,10%

O lack da capacidade de decisão determinado pela questão anterior é
aparentemente compensado por voluntarismo e pela caraterística de ser
imaginativo a pensar soluções originais (60%), o que corrobora o estado de
autoconfiança da primeira questão (2.1.) e se enquadra na maneira de agir
portuguesa.
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Questão 2.4

Gosto de fazer as coisas eu
mesmo(a) e à minha maneira

—

Discordo
totalmente

Discordo
um pouco

Não concordo nem
discordo

Concordo
um pouco

Concordo
totalmente

%

%

%

%

%

8,55%

16,25%

12,15%

41,65%

21,40%

As respostas a esta questão revelam um forte espírito autodidata (ao registar mais
de 62% nos níveis 4 e 5), e são coerentes com a última questão que concluiu do
voluntarismo dos respondentes. Esta questão regista ainda o maior score (extremo
positivo) deste bloco no nível 5 da escala Lickert utilizada. Em conclusão, os Gen
Zers são supostamente autodidatas e voluntaristas. Na análise desagregada por
idade e género, nota-se um acentuar das caraterísticas com a idade, e no género
feminino.

Questão 2.5

Fico bastante tempo em casa,
porque é o lugar onde me sinto
melhor e onde gosto mais de estar

—

Discordo
totalmente

Discordo
um pouco

Não concordo nem
discordo

Concordo
um pouco

Concordo
totalmente

%

%

%

%

%

10,50%

16,05%

14,85%

42,20%

16,40%

Os Gen Zers gostam muito de ficar em casa, onde se sentem seguros, e
supostamente preferem funcionar mais em “modo virtual”. São quase 60%
(registo de 58,6% as respostas de nível 4 e 5, “concordo em parte” e “totalmente”)
os jovens que declaram que preferem ficar em casa, onde se sentem seguros.

Questão 2.6

Às vezes tenho medo que as coisas
não aconteçam como eu quero e fico
bastante nervoso(a) à espera de um
resultado

—

Discordo
totalmente

Discordo
um pouco

Não concordo nem
discordo

%

%

%

%

%

10,35%

17,10%

12,70%

45,25%

14,60%

Concordo
Concordo
um pouco totalmente

As respostas a esta questão revelaram um grau de ansiedade ainda elevado
(quase 60% nos scores 4 e 5), o que é coerente com as respostas 2.2 (insegurança
sobre decisões a tomar) e 2.5 (a proteção de estar em casa).
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Questão 2.7

Os meus amigos estão sempre
a dizer-me que sou um bocado
imaturo(a)

—

Discordo
totalmente

Discordo
um pouco

Não concordo nem
discordo

Concordo
um pouco

Concordo
totalmente

%

%

%

%

%

18,25%

26,15%

15,30%

28,45%

11,85%

Esta questão revelou que os Gen Zers não acham que os outros os considerem
imaturos. Porém, o objetivo desta questão era obviamente de índole da
autointerpretação/ autoimagem, o que revela a tendência, de que não se
consideram maioritariamente imaturos (obteve um score 44,4 % na negação, ou
seja nos níveis de escala 1 e 2 “discordo totalmente” e “discordo em parte”).

Questão 2.8

Há fotografias, publicações ou
outras coisas que me arrependo de
ter publicado online

—

Discordo
totalmente

Discordo
um pouco

Não concordo nem
discordo

Concordo
um pouco

Concordo
totalmente

%

%

%

%

%

15,95%

18,10%

22,00%

32,40%

11,55%

Esta foi a questão deste bloco que registou maior nível de indiferença (22% nível
3 da escala), indiciando que um grande número dos Gen Zers não está seguro
das consequências daquilo que coloca nos posts. Ainda assim, a maioria dos
respondentes tende a revelar arrependimento por alguns dos posts que colocou
(32,4% concorda “em parte” e 11,6% concorda “totalmente”), o que indicia algum
comportamento e capacidade de autoescrutínio dos seus atos.

Questão 2.9

Já fiz alguns comentários online a
alguém sobre coisas que não teria
coragem de lhe dizer cara a cara

—

Discordo
totalmente

Discordo
um pouco

Não concordo nem
discordo

Concordo
um pouco

Concordo
totalmente

%

%

%

%

%

21,10%

30,50%

12,85%

25,65%

9,90%

A maioria de Gen Zers admite, com relutância (“concordo um pouco”=25,65%)
que os comentários virtuais facilitam a sua interação social. Apenas 9,9% admitem
frontalmente essa substituição do online pela interação pessoal. Em contraposição,
o conjunto de jovens já “resolvidos” (que afirma interagir pessoalmente sem
precisar do online) é de cerca de 21%, e tendencialmente (níveis de escala 1+2)
é de 51,6%. Portanto poder-se-á inferir que a interação online não substitui a
interação pessoal, para estes jovens.
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Extremos e outliers: na análise global a esta bateria de 9 questões, os pontos de
resposta extrema e outliers conduziram-nos às seguintes observações:
Outliers: numa visão gradativa, a questão que revelou maior grau de indecisão foi a
referente às consequências dos seus posts, e a questão que revelou maior afirmação
foi a relativa aos aspetos da ansiedade (45,25% “concorda em parte”). Um outro outlier
foi os jovens assumirem a utilização das redes digitais para “dizer coisas que não se
tem a coragem de dizer pessoalmente”.
Absolutos: é interessante a resposta fortemente afirmativa sobre o espírito autodidata. Esta é uma verdadeira geração de encontrar soluções! Também cabe registar a
rejeição da hipótese (maior absoluto) de utilizar a rede porque não se tem coragem de
dizer as coisas cara a cara, o que indicia transparência e sociabilidade.
Homogeneidade: o cluster de respostas mais homogéneo refere-se ao constructo da
“autoconfiança” (questões 2.1. a 2.6.) em que a média é 42% e todas as respostas do
nível 4 de Lickert nestas questões se aproximaram desta média.

Conclusões
O bloco de questões sobre autoimagem, veio revelar as seguintes caraterísticas sobre
a Geração Z, a partir da amostra considerada:
—

Os Gen Zers revelam um grau significativo de autoconfiança, mas ainda um grau
de imaturidade sobre as decisões a tomar;

—

Os Gen Zers são supostamente autodidatas e voluntaristas;

—

Revelam uma capacidade de ser imaginativos/as a pensar em soluções;

—

Revelaram um grau de ansiedade ainda elevado embora não se considerem
imaturos;

—

Revelam capacidade e tendência do autoescrutínio dos seus atos;

—

Finalmente indiciam transparência e sociabilidade.

GRUPO 3 - DADOS E SEGURANÇA ONLINE
Este bloco de questões visava determinar caraterísticas dos Gen Zers relativas à
preocupação que demonstram com a sua segurança na partilha de dados online, em
termos de exposição a hacking, phishing e monitorização.
As questões colocadas neste terceiro grupo e os resultados obtidos foram os seguintes:
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Não me
preocupa
nada

Não me
preocupa
nada

%

%

%

%

%

Preocupa-me que os meus
dados pessoais estejam visíveis
para os outros utilizadores das
redes sociais onde tenho perfil

11,10%

18,75%

17,85%

40,05%

12,25%

Preocupa-me que as minhas
imagens e vídeos possam ser
usados por outras pessoas para
fins desonestos ou falsos

12,45%

14,55%

16,40%

40,10%

16,50%

Preocupa-me que a minha
conta numa rede social possa
ser roubada

10,25%

18,90%

16,65%

35,65%

18,55%

Preocupa-me a possibilidade
de outras pessoas me roubarem
dinheiro ou fazerem compras
fraudulentas utilizando os meus
dados online

9,80%

12,20%

15,65%

36,35%

26,00%

Preocupa-me que certas
empresas recolham informação
sobre mim para depois tentar
vender produtos ou serviços

11,30%

18,05%

23,80%

32,95%

13,90%

Preocupa-me que a minha
informação e o que faço
online possa ser utilizado
pelo Governo para me vigiar
ou construir um perfil com as
minhas opções ou opiniões

14,70%

15,45%

18,00%

31,40%

20,45%

3. Diz em que grau é que
te preocupa cada uma das
situações descritas a seguir:

Nem muito
Preocupanem pouco me bastante

Tira-me o
sono!

As respostas desagregadas e os findings (conclusões inferidas) apresentam-se de
seguida:

Questão 3.1

Preocupa-me que os meus dados
pessoais estejam visíveis para os
outros utilizadores das redes sociais
onde tenho perfil

—

Não me
preocupa
nada

PreocupaNem muito
me um
nem pouco
pouco

Preocupame
bastante

Tira-me o
sono!

%

%

%

%

%

11,10%

18,75%

17,85%

40,05%

12,25%

As respostas a esta questão revelam tendencialmente uma preocupação real pelo
facto de exporem os seus dados a terceiros e revelam um grau de preocupação
agregado (níveis 4+5) superior a 52%. As opiniões que revelam um baixo grau de
preocupação ficam aquém dos 30%.
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Questão 3.2

Não me
preocupa
nada

Preocupa-me que as minhas imagens
e vídeos possam ser usados por
outras pessoas para fins desonestos
ou falsos

Questão 3.3

—

Preocupame
bastante

Tira-me o
sono!

%

%

%

%

%

12,45%

14,55%

16,40%

40,10%

16,50%

PreocupaNem muito
me um
nem pouco
pouco

Preocupame
bastante

Tira-me o
sono!

Não me
preocupa
nada

Preocupa-me que a minha conta
numa rede social possa ser roubada

PreocupaNem muito
me um
nem pouco
pouco

%

%

%

%

%

10,25%

18,90%

16,65%

35,65%

18,55%

Conforme se infere do quadro acima, a possibilidade de poder vir a ser vítima de
hacking ou phreaking4 supera ainda o nível de preocupação relativo à questão
anterior, por parte dos respondentes.

Questão 3.4

Não me
preocupa
nada

Preocupame um
pouco

Nem muito
nem pouco

Preocupame
bastante

Tira-me o
sono!

%

%

%

%

%

9,80%

12,20%

15,65%

36,35%

26,00%

Preocupa-me a possibilidade
de outras pessoas me roubarem
dinheiro ou fazerem compras
fraudulentas utilizando os meus
dados online

—

Mas a maior preocupação revelada neste bloco de perguntas sobre segurança
na rede, é a que incide sobre a possibilidade dos jovens Gen Zers poderem
vir ser vítimas de prejuízo financeiro pelo facto de partilharem os seus dados
(phishing). Em termos agregados (nível 4 + nível 5) esta questão obtém mais de
62% de manifestação positiva.

Questão 3.5

Preocupa-me a possibilidade de outras
pessoas me roubarem dinheiro ou fazerem compras fraudulentas utilizando
os meus dados online

Não me
preocupa
nada

Preocupame um
pouco

Nem
muito nem
pouco

Preocupame
bastante

Tira-me o
sono!

%

%

%

%

%

11,30%

18,05%

23,80%

32,95%

13,90%

4 Phreaker- A hacker who identifies and exploits weaknesses in telephones instead of computers (https://www.guru99.com/
what-is-hacking-an-introduction.html)
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—

A recolha de dados pessoais sobre comportamento online por parte das empresas parece preocupá-los de alguma forma, pois os níveis 4 e 5 agregados
recebem mais de 46% de opinião manifestada. Ainda assim, esta preocupação
revela-se inferior ao receio manifestado nas perguntas anteriores, de expor os
seus dados a terceiros, serem vítimas de phishing ou de hackers. Igualmente se
regista que esta questão foi a que recebeu um índice maior de resposta neutra
(nível 3 da escala), neste bloco de questões sobre segurança e partilha de dados,
indiciando que há um número relativamente elevado de jovens que manifesta
grande indiferença ou até condescendência sobre a possibilidade das empresas
monitorizarem e analisarem o seu comportamento online.

Questão 3.6

Preocupa-me que a minha informação e o que faço online possa ser
utilizado pelo Governo para me vigiar
ou construir um perfil com as minhas
opções ou opiniões

—

Não me
preocupa
nada

Preocup Nem muito
a-me um
nem poupouco
co

Preocupa-me bastante

Tira-me o
sono!

%

%

%

%

%

14,70%

15,45%

18,00%

31,40%

20,45%

Na resposta a esta questão verifica-se que há cerca de 15% de respondentes
que não se preocupa nada que as suas opções ou opiniões possam ser vigiadas.
Ainda assim, tendencialmente a maioria (mais de 51% nos níveis 4 + 5) declara-se preocupada com essa possibilidade. Em termos comparativos dentro deste
grupo, pode deduzir-se que expor os seus dados a terceiros (primeira pergunta,
questão 3.1.) é comparativamente mais preocupante do que expô-los ao governo.

Extremos e outliers: A análise global a esta bateria de 6 questões, os pontos de
resposta extrema e outliers conduziu-nos às seguintes observações:
Outliers: de forma moderada, a maioria manifesta algum receio pelos seus dados estarem
expostos e poderem ser usados por terceiros. Sendo que a maior preocupação é relativa
a atos de phishing, este finding recomenda que as empresas devem transmitir a estes
utilizadores uma enorme confiança sobre a partilha dos seus dados financeiros.
Absolutos: os respondentes não revelam qualquer preocupação sobre expor as suas
opções ou opiniões, nem mesmo pelos poderes públicos, numa atitude que revela
algum desafio (questão 3.6. que recebeu o ponto mais baixo de pontuação). Por outro
lado, as questões de possibilidade de phishing também são reforçadas por absolutos.
Homogeneidade: há bastante homogeneidade na manifestação das preocupações de
segurança, com níveis de preocupação idênticos nas perguntas 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4.
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Conclusões
O bloco de questões sobre segurança na rede, veio revelar as seguintes caraterísticas
sobre a Geração Z, a partir da amostra considerada:
—

Os Gen Zers revelam uma preocupação real por exporem os seus dados na
Internet;

—

A possibilidade de poderem vir a ser vítimas de hacking ou phreaking revela um
nível de preocupação elevado, mas a sua maior preocupação prende-se com o
receio de poderem vir a ser vítimas de fraude ou prejuízo financeiro (phishing);

—

A sua preocupação sobre recolha de dados pessoais por parte de empresas manifesta-se num patamar médio, mas com uma grande parcela de condescendência;

—

O grau de preocupação sobre a possibilidade de que as suas opiniões ou opções
possam ser monitorizadas, embora significativa, ocorre em grau inferior à preocupação manifestada relativamente à exposição de dados, ou às tentativas de
hacking ou phishing.

GRUPO 4 - SOCIALIZAÇÃO E CIDADANIA
A equipa de investigação desenvolveu um quarto bloco com três grupos de questões,
que visava determinar caraterísticas dos Gen Zers relativas a aspetos de socialização
e cidadania. Nomeadamente, no primeiro grupo de questões, os aspetos relativos
a estilo de vida (socialização nos tempos livres), no segundo grupo os aspetos de
intervenção cívica e num terceiro bloco os aspetos relativos a responsabilidade social.
No que toca ao primeiro grupo (socialização), as questões colocadas (pergunta de
escolha múltipla, 5 opções) e os resultados obtidos foram os seguintes:
4.1. O que é que gostas mais de fazer nos tempos livres? Escolhe da lista
abaixo, as 5 coisas que mais gostas de fazer nos teus tempos livres:
Fazer exercício físico/ praticar desporto
Ler ou visitar museus

Frequência
943

%
9,43%

438

4,38%

Ver televisão

1 083

10,83%

Assistir a filmes ou séries em streaming

1 305

13,05%

Ouvir música no telemóvel

1 002

10,02%

Estar em casa com a minha família

686

6,86%

Jogar online

773

7,73%

Navegar nas redes sociais

1 058

10,58%

Passear ou viajar

829

8,29%

Fazer compras

593

5,93%

Comer hamburgers ou pizza

335

3,35%

Ir à praia

777

7,77%

Ir ao centro comercial com os amigos

178

1,78%
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Análise agregada, por área de interesse (constructos):
Fazer exercício físico/ praticar desporto
Ler ou visitar museus
Ver televisão
Assistir a filmes ou séries em streaming
Ouvir música no telemóvel
Estar em casa com a minha família
Jogar online
Navegar nas redes sociais
Passear ou viajar
Fazer compras
Comer hamburgers ou pizza
Ir à praia
Ir ao centro comercial com os amigos

Consideraram-se quatro constructos para análise agregada (“Atividades de ar livre”,
com três elementos; “Atividades online/media”, com cinco elementos; “Atividades de
compras e shopping” com três elementos; e “Atividades culturais e familiares”, com
dois elementos); cujas cores acima representadas correspondiam a opções direcionais
para cada um dos quatro constructos de base.
Os resultados ponderados, por peso do constructo (áreas de interesse”), foram os seguintes:
ATIVIDADES DE AR LIVRE

25,49%

ATIVIDADES ONLINE/MEDIA

52,21%

COMPRAS E SHOPPING

11,06%

ATIVIDADES CULTURAIS E FAMILIARES

11,24%

O perfil de socialização da amostra revelou assim uma clara tendência por atividades
online (seja jogar, estar nas redes, ouvir música ou ver filmes) como principais formas
de ocupação de tempos livres.
As atividades de ar livre também apresentam uma frequência elevada enquanto forma de ocupar os tempos livres, com cerca de 25% das intenções manifestadas.
Já as atividades de compras, ou atividades culturais ou em família se cotam num nível
substancialmente inferior, na casa dos 11%.
No segundo grupo (cidadania) foi elencada uma bateria de atividades/ações para as
quais se solicitava aos membros da amostra que indicassem aquela que tinham realizado alguma vez. Cada pergunta era modelada por uma escala mutuamente exclusiva.
O âmbito das questões (hipóteses) versava situações relacionadas com intervenção
política, intervenção social, intervenção cívica e sustentabilidade.
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Os resultados obtidos são evidenciados no próximo quadro:
4.2. Qual destas coisas que são descritas abaixo já fizeste
alguma vez?
Assinar uma petição online a favor dos direitos dos negros
Deixar de comprar produtos de uma marca que achas que
não respeita o ambiente
Participar numa marcha pela igualdade do género
Participar numa manifestação pelos animais
Publicar um post com as minhas opiniões ou críticas sobre
um assunto da política da minha terra / da minha cidade
Dar dinheiro ou recolher fundos para uma causa social
Participar num fórum ou grupo de discussão política na
Internet
Dar likes ou divulgar posts da causa LGBT no teu feed
numa rede online
Colaborar com organizações ou associações voluntárias
que se dedicam a apoiar crianças ou pessoas doentes
Fazer publicações nas redes sociais contra uma empresa
que foi acusada de assédio ou de despedir funcionários
Denunciar online uma marca ou empresa que faz campanhas publicitárias que considero ofensivas para determinados grupos

Nunca fiz

%

Sim, já fiz

%

993

49,65%

1 007

50,35%

967

48,35%

1 033

51,65%

1 025

51,25%

975

48,75%

1 042

52,10%

958

47,90%

1 039

51,95%

961

48,05%

966

48,30%

1 034

51,70%

1 031

51,55%

969

48,45%

1 005

50,25%

995

49,75%

997

49,85%

1 003

50,15%

1 045

52,25%

955

47,75%

1 013

50,65%

987

49,35%

Numa apreciação geral dos resultados obtidos, pode dizer-se que globalmente a
amostra se divide quase simetricamente em duas posições divergentes, em que cerca
de metade dos jovens não manifesta interesse (“Nunca fiz”) em atividades de cidadania
ou intervenção, enquanto a outra metade (“Sim, já fiz”) manifesta interesse por estas
atividades.
Num outro prisma, estes dados foram reanalisados através de um modelo de explicação
desagregada das áreas de interesse, segundo idade e género. Nesta ótica, procedeu-se à desambiguação pela idade, tendo a amostra sido dividida em três grupos de
análise fina: o grupo “adolescente” (16-18 anos), o grupo “estudante” (19-22) e o grupo
“vida ativa” (23-25). Dentro de cada escalão, realizou-se a desagregação por género.
Nesta desambiguação foi possível detetar novos fenómenos, e concluir que as várias
questões têm uma apreciação diversa, segundo o sub-escalão etário considerado,
quer em termos de valorização de interesses, quer em termos de evolução desses
mesmos interesses com a idade.
Apurou-se também que o comportamento de “interesse relativamente a questões de
cidadania” revela, nalguns casos, mudanças significativas segundo o género.
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Apresenta-se a seguir um resumo de resultados:
4.2.1 “Assinar uma petição online a favor dos direitos dos negros”

Sem interesse
“Nunca fiz”

Com interesse
“Sim, já fiz”

Total

993

49,65% 1 007

50,35%

16, 17 e 18 anos - Total

291

48,50%

309

51,50%

Homens

146

48,67%

154

51,33%

Mulheres

145

48,33%

155

51,67%

19, 20, 21 e 22 anos - Total

395

49,38%

405

50,63%

Homens

208

52,00%

192

48,00%

Mulheres

187

46,75%

213

53,25%

307

51,17%

293

48,83%

Homens

165

54,82%

136

45,18%

Mulheres

142

47,49%

157

52,51%

23, 24 e 25 anos - Total

As respostas revelam um desinteresse por causas de igualdade racial/diversidade
mais acentuado por parte dos homens, que aumenta com a idade, e grau de interesse
maior no género feminino.

4.2.2 “Deixar de comprar produtos de uma marca que achas
que não respeita o ambiente”

Sem interesse
“Nunca fiz”

Com interesse
“Sim, já fiz”

Total

967

48,35%

1 033

51,65%

16, 17 e 18 anos - Total

288

48,00%

312

52,00%

141

47,00%

159

53,00%

Mulheres

147

49,00%

153

51,00%

19, 20, 21 e 22 anos - Total

385

48,13%

415

51,88%

Homens

208

52,00%

192

48,00%

Homens

Mulheres

177

44,25%

223

55,75%

294

49,00%

306

51,00%

Homens

151

50,33%

150

50,00%

Mulheres

143

47,83%

156

52,00%

23, 24 e 25 anos - Total

As respostas revelam tendencialmente o interesse por causas de responsabilidade
ambiental em todos os escalões, maior por parte das mulheres que se acentua com a
idade.
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4.2.3 Participar numa marcha pela Igualdade do género
Total

Sem interesse
“Nunca fiz”

Com interesse
“Sim, já fiz”

1 025

51,25%

975

48,75%

16, 17 e 18 anos - Total

315

52,50%

285

47,50%

Homens

149

49,67%

151

50,33%

Mulheres

166

55,33%

134

44,67%

19, 20, 21 e 22 anos - Total

396

49,50%

404

50,50%

Homens

199

49,75%

201

50,25%

Mulheres

197

49,25%

203

50,75%

23, 24 e 25 anos - Total

314

52,33%

286

47,67%

Homens

151

50,17%

150

49,83%

Mulheres

163

54,52%

136

45,48%

As respostas revelam tendencialmente um desinteresse dos jovens pelas causas de
ativismo pela igualdade do género (exceto no escalão estudantil 19-22), que tende a
ser maior por parte das mulheres.

4.2.4 Participar numa manifestação pelos animais
Total

Sem interesse
“Nunca fiz”

Com interesse
“Sim, já fiz”

1 042

52,10%

958

47,90%

16, 17 e 18 anos - Total

301

50,17%

299

49,83%

Homens

153

51,00%

147

49,00%

Mulheres

148

49,33%

152

50,67%

403

50,38%

397

49,63%

Homens

197

49,25%

203

50,75%

Mulheres

206

51,50%

194

48,50%

23, 24 e 25 anos - Total

338

56,33%

262

43,67%

Homens

174

57,81%

127

42,19%

Mulheres

164

54,85%

135

45,15%

19, 20, 21 e 22 anos - Total

As respostas revelam tendencialmente um desinteresse dos jovens no ativismo pela
causa dos animais (que é negativo em todos os escalões) que tende a acentuar--se
com a idade.
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4.2.5 Publicar um post com as minhas opiniões ou críticas
sobre um assunto da política da minha terra / da minha cidade
Total

Sem interesse
“Nunca fiz”

Com interesse
“Sim, já fiz”

1 039

51,95%

961

48,05%

16, 17 e 18 anos - Total

314

52,33%

286

47,67%

Homens

163

54,33%

137

45,67%

Mulheres

151

50,33%

149

49,67%

19, 20, 21 e 22 anos - Total

399

49,88%

401

50,13%

Homens

209

52,25%

191

47,75%

Mulheres

190

47,50%

210

52,50%

23, 24 e 25 anos - Total

326

54,33%

274

45,67%

Homens

152

50,50%

149

49,50%

Mulheres

174

58,19%

125

41,81%

As respostas revelam tendencialmente um desinteresse dos jovens pelo ativismo de
política local (negativo em todos os escalões, exceto mulheres estudantes) que tende
a acentuar-se com a idade.

4.2.6 Dar dinheiro ou recolher fundos para uma causa social

Sem interesse
“Nunca fiz”

Com interesse
“Sim, já fiz”

Total

966

48,30% 1 034

51,70%

16, 17 e 18 anos - Total

282

47,00%

318

53,00%

Homens

140

46,67%

160

53,33%

Mulheres

142

47,33%

158

52,67%

19, 20, 21 e 22 anos - Total

379

47,38%

421

52,63%

Homens

183

45,75%

217

54,25%

Mulheres

196

49,00%

204

51,00%

305

50,83%

295

49,17%

Homens

23, 24 e 25 anos - Total

162

53,82%

139

46,18%

Mulheres

143

47,83%

156

52,17%

As respostas revelam tendencialmente um interesse dos jovens no apoio a causas
sociais (que é positivo em todos os escalões, exceto homens 23-25), que tende a
diminuir com a idade.
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4.2.7 Participar num fórum ou grupo de discussão política na
Internet
Total
16, 17 e 18 anos - Total

Sem interesse
“Nunca fiz”

Com interesse
“Sim, já fiz”

1 031

51,55%

969

48,45%

286

47,67%

314

52,33%

Homens

137

45,67%

163

54,33%

Mulheres

149

49,67%

151

50,33%

420

52,50%

380

47,50%

19, 20, 21 e 22 anos - Total
Homens

219

54,75%

181

45,25%

Mulheres

201

50,25%

199

49,75%

23, 24 e 25 anos - Total

325

54,17%

275

45,83%

Homens

169

56,15%

132

43,85%

Mulheres

156

52,17%

143

47,83%

As respostas revelam tendencialmente um desinteresse pela participação na política,
maior nos homens e acentuado na idade. O escalão adolescente revela algum interesse.

4.2.8 Dar likes ou divulgar posts da causa LGBT no teu feed
numa rede online
Total
16, 17 e 18 anos - Total

Sem interesse
“Nunca fiz”

Com interesse
“Sim, já fiz”

1 005

50,25%

995

49,75%

288

48,00%

312

52,00%

Homens

154

51,33%

146

48,67%

Mulheres

134

44,67%

166

55,33%

19, 20, 21 e 22 anos - Total

424

53,00%

376

47,00%

Homens

228

57,00%

172

43,00%

Mulheres

196

49,00%

204

51,00%

23, 24 e 25 anos - Total

293

48,83%

307

51,17%

Homens

154

51,16%

147

48,84%

Mulheres

139

46,49%

160

53,51%

As respostas corroboram a explicação da tabela 4.2.3 e confirmam tendencialmente
o desinteresse pela causa de igualdade do género com clivagem entre homens/
mulheres. As mulheres são tendencialmente mais interessadas, e a faixa etária mais
interessada são adolescentes (16-18 anos).
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4.2.9 Colaborar com organizações ou associações voluntárias
que se dedicam a apoiar crianças ou pessoas doentes

Sem interesse
“Nunca fiz”

Com interesse
“Sim, já fiz”

Total

997

49,85%

1 003

50,15%

16, 17 e 18 anos - Total

310

51,67%

290

48,33%

Homens

153

51,00%

147

49,00%

Mulheres

157

52,33%

143

47,67%

19, 20, 21 e 22 anos - Total

406

50,75%

394

49,25%

Homens

200

50,00%

200

50,00%

Mulheres

206

51,50%

194

48,50%

23, 24 e 25 anos - Total

281

46,83%

319

53,17%

Homens

143

47,67%

158

52,67%

Mulheres

138

46,15%

161

53,85%

As respostas são coerentes e confirmam a questão 4.2.6., revelando tendencialmente
um interesse dos jovens pelas causas sociais que se acentua claramente no escalão
dos mais velhos.

4.2.10 Fazer publicações nas redes sociais contra uma
empresa que foi acusada de assédio ou de despedir
funcionários
Total
16, 17 e 18 anos - Total

Sem interesse
“Nunca fiz”

Com interesse
“Sim, já fiz”

1 045

52,25%

955

47,75%

340

56,67%

260

43,33%

Homens

173

57,67%

127

42,33%

Mulheres

167

55,67%

133

44,33%

400

50,00%

400

50,00%

19, 20, 21 e 22 anos - Total
Homens

199

49,75%

201

50,25%

Mulheres

201

50,25%

199

49,75%

305

50,83%

295

49,17%

Homens

148

49,17%

153

50,83%

Mulheres

157

52,51%

142

47,49%

23, 24 e 25 anos - Total

As respostas revelam tendencialmente um desinteresse dos jovens por causas relativas à justiça moral, mais pronunciado no escalão dos adolescentes, o que é coerente
com a sua não experiência de trabalho, e eventualmente estarem menos expostos a
este tipo de questões.
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4.2.11 Denunciar online uma marca ou empresa que faz
campanhas publicitárias que considero ofensivas para
determinados grupos
Total
16, 17 e 18 anos - Total

Sem interesse
“Nunca fiz”

Com interesse
“Sim, já fiz”

1 013

50,65%

987

49,35%

294

49,00%

306

51,00%

Homens

159

53,00%

141

47,00%

Mulheres

135

45,00%

165

55,00%

19, 20, 21 e 22 anos - Total

399

49,88%

401

50,13%

Homens

210

52,50%

190

47,50%

Mulheres

189

47,25%

211

52,75%

320

53,33%

280

46,67%

23, 24 e 25 anos - Total
Homens

154

51,16%

147

48,84%

Mulheres

166

55,52%

133

44,48%

Finalmente, as respostas relativas a esta questão, fundamentada em valores de respeito
pela diversidade revelam despertar interesse para os dois escalões mais novos
(adolescentes e estudantes) que diminui no escalão “vida ativa”. Curiosamente, as
“mulheres” que estatisticamente suportavam a opinião favorável alteram o seu sentido
de interesse na faixa 23-25.
No terceiro grupo foi colocada uma série de propostas de adesão, baseadas em valores
de Sustentabilidade (Responsabilidade Ambiental, Transparência, Responsabilidade
Social) que poderiam ser motivadoras para levar os jovens a distinguir os seus produtos
(adesão a proposta de valores) de uma empresa. A pergunta era modelada por uma
escala de escolha única (one shot question), para aumentar o grau de escrutínio de
escolha, e a afirmação da opção.
O resultado apresenta-se no quadro imediatamente a seguir:
4.3 Qual destes seria o motivo mais importante para te levar a comprar um
produto fabricado por uma empresa…. (escolhe apenas uma)?

Frequência

%

… declara que está a fazer tudo para minimizar as suas emissões de CO2

119

5,95%

… divulga as suas políticas ambientais no seu website

311

15,55%

570

28,50%

451

22,55%

59

2,95%

407

20,35%

83

4,15%

… é genuína e transparente na comunicação com os clientes
… é transparente sobre a origem dos seus produtos
… faz doações de uma parte dos seus lucros para causas ambientais
… reduz ao máximo a utilização de plástico nas suas embalagens
Nenhuma das anteriores
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Constructo latente: as questões traduziam um constructo latente, em que cada fator
de Sustentabilidade era aferido por 2 questões, ilustradas a seguir:
Componentes

Constructo

… declara que está a fazer tudo para minimizar as suas emissões de CO2
… divulga as suas políticas ambientais no seu website
… é genuína e transparente na comunicação com os clientes
… é transparente sobre a origem dos seus produtos
… faz doações de uma parte dos seus lucros para causas ambientais
… reduz ao máximo a utilização de plástico nas suas embalagens
Nenhuma das anteriores

Os resultados de frequência agregada, revelam os seguintes pesos:
TRANSPARÊNCIA

51,05%

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

35,90%

RESPONSABILIDADE SOCIAL

8,90%

Conclusões
Numa interpretação ampla sobre o perfil de SOCIALIZAÇÃO, pode concluir-se que os
membros da Geração Z ocupam mais de metade da sua vida livre no ambiente online,
e dedicam apenas cerca de metade desse tempo em atividades que decorrem ao ar
livre.
Não são ainda muito motivados por atividades de cariz cultural ou de interação no
seio da família.
Na interpretação das respostas às questões do foro da CIDADANIA foi possível concluir
que as causas relativas a responsabilidade social e de intervenção social, são as que
obtém uma maior adesão e uma manifestação mais positiva em termos de interesse.
Já por outro lado, as causas relativas a justiça moral e a Política, seja local, seja nacional,
são as que revelam um menor interesse por parte dos jovens Gen Zers.
Na análise desagregada, foi possível confirmar uma menor tendência de motivação
e interesse pelas causas da igualdade racial/diversidade, pelas causas da igualdade
de género ou dos animais, em contraste com uma maior tendência de motivação e
interesse por causas de intervenção social e responsabilidade ambiental.
Já na interpretação das questões relativas à sua ESCALA DE VALORES, cremos poder-se inferir que esta geração revela uma particular exigência por valores de transparência e também valoriza em grau elevado os que concernem a responsabilidade ambiental como sendo os mais importantes que esperam identificar no comportamento
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das empresas. Consequentemente, estes valores que devem ser objeto de especial
atenção para a empresa poder obter a aceitação das suas propostas, por parte dos
membros da Geração Z.

GRUPO 5 - UTILIZAÇÃO DE INTERNET
A equipa de investigação desenvolveu um quinto bloco com três questões, que visava
avaliar caraterísticas objetivas do perfil dos Gen Zers relativas à utilização da Internet.
As questões visavam determinar o tempo gasto na rede, o dispositivo preferencial de
acesso e o objetivo da utilização. As respostas obtidas foram as seguintes:
5.1. Quantas horas estás, em média, ligado/a à Internet por dia?

Frequência

%

De 1 a 3 horas

298

14,90%

De 3 a 6 horas

823

41,15%

Mais de 6 horas

879

43,95%

Frequência

%

5.2. Que dispositivo utilizas mais frequentemente para aceder à Internet?
Computador de casa/ pc

46

2,30%

Portátil/ laptop

617

30,85%

Smarthphone/ iphone

748

37,40%

Tablet

589

29,45%

As respostas permitem concluir que os jovens Gen Zers passam, na esmagadora
maioria, mais de 3 horas por dia online, e que quase 44% passa mais de 6 horas. Na
análise desagregada por escalão etário, verificou-se que o grupo de maior intensidade
de utilização é o escalão a que chamámos “vida ativa” (23-25 anos), que lidera nas
categorias de 3-6 horas e acima de 6 horas, enquanto o escalão “estudantil” (18-22)
lidera nas 1-3 horas por dia de utilização.
O meio utilizado mais correntemente para aceder à Internet e estar online é o telemóvel, seguido do laptop que, em conjunto, representam quase 70% das formas de
acesso online (valor=68,25%).
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Uma terceira questão, de resposta orientada aberta, pretendia perceber as finalidades
com que os jovens utilizam a Internet, segundo quatro clusters de função: entretenimento, fins profissionais (trabalho/estudo), shopping e socialização:
5.3. Para que fins utilizas a Internet? Podes selecionar várias respostas.

Frequência

%

Para navegar nas redes sociais

1 612

80,60%

Para e-mails ou para realizar tarefas do meu emprego

1 728

86,40%

Para fazer pesquisas sobre produtos ou serviços

1 374

68,70%

Para estudar ou fazer pesquisas sobre um determinado tema

1 408

70,40%

Para enviar mensagens em tempo real (chats, voz ou videoconferência)

1 827

91,35%

929

46,45%

1 481

74,05%

1 444

72,20%

637

31,85%

Para ver vídeos no Youtube ou TikTok/Reels

1 317

65,85%

Para ver filmes ou séries em streaming

1 108

55,40%

Para jogar online
Para fazer compras online
Para ouvir música em websites ou listas Spotify
Para ler jornais ou revistas

Uma análise ponderada, a partir de constructos latentes que incluíam uma ou várias
das possíveis respostas, revelou o seguinte:
Utilização do acesso à rede (Internet) segundo os fins, por parte da Geração Z:
Socialização

23%

Profissional

21%

Shopping

19%

Entertainment

37%

A “vida” online por parte dos Gen Zers tem como prioridade primeira assegurar
finalidades e atividades de entretenimento (37%) e de socialização (23%).
As atividades de cariz profissional/estudantil representam cerca de 1/5 do motivo para
a utilização de recursos online, e as atividades de alguma forma relacionadas com o
comércio eletrónico, representam igualmente à volta de 20% dos motivos declarados
para aceder à Internet.

Conclusões
Na interpretação do perfil revelado de utilização da Internet, pode concluir-se que:
—

Os Gen Zers passam em média entre 3 a 6 horas por dia conetados na rede, normalmente a partir de um telemóvel ou de um portátil (laptop);

—

A intensidade de utilização vai aumentando com a idade dos jovens;

—

A sua razão para estar ligado se prende primordialmente com o entretenimento e
socialização, e em segundo plano para motivos profissionais ou compras.
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GRUPO 6 - COMPORTAMENTO DAS REDES SOCIAIS
A equipa de investigação desenvolveu um bloco com quatro questões, que visava
determinar as caraterísticas objetivas do comportamento dos Gen Zers relativas
à sua participação nas redes sociais. As questões visavam determinar quais as
principais plataformas utilizadas (reach), as plataformas preferidas (share), as
publicações nas redes e os conteúdos que os jovens mais seguem.
Os resultados obtidos foram os seguintes:
6.1 REACH - Em quais das seguintes redes sociais tens uma conta com perfil
ativo?

Frequência

%

Facebook

1 759

87,95%

Instagram

1 798

89,90%

LinkedIn

979

48,95%

Youtube

1 583

79,15%

Pinterest

608

30,40%

Twitter

1 075

53,75%

WhatsApp

1 551

77,55%

Skype

556

27,80%

Snapchat

366

18,30%

Badoo

27

1,35%

Grindr

6

0,30%

Tellonym

0

0,00%

People

51

2,55%

Flicker

16

0,80%

Tumbrl

21

1,05%

TikTok

938

46,90%

34

1,70%

1

0,05%

Outra(s)
Nenhuma

REACH (penetração)

LinkedIn, Twitter, TikTok
(47% - 54%)

Facebook, Instagram, Youtube,
WhatsApp (78% - 90%)

Pinterest, Skype, Snapchat
(18% - 30%)

PODIUM
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6.2 SHARE - Qual é a tua preferida / que utilizas mais?

Frequência

%

Facebook

489

24,45%

Instagram

898

44,90%

LinkedIn

12

0,60%

Youtube

199

9,95%

Pinterest
Twitter
WhatsApp

8

0,40%

52

2,60%

107

5,35%

Skype

0,00%

Snapchat

0,00%

Badoo

0,00%

Grindr

0,00%

Tellonym

0,00%

People

0,00%

Flicker

0,00%

Tumbrl

0,00%

TikTok

233

11,65%

Outra(s)

1

0,05%

Nenhuma

1

0,05%

SHARE (audiência)

Facebook (24%)

Instagram (45%)
TikTok (12%)
…e um bocadinho de YouTube (10%)

Em termos de share é possível constatar que o Instagram é a rede social de eleição
desta geração, com mais de 45% de share, enquanto o Facebook caiu nitidamente de
relevância e de importância entre os Gen Zers, obtendo cerca de metade da audiência
declarada do Instagram.
De registar o newcomer TikTok, que se destaca claramente e atinge já 12% (metade da
audiência do Facebook), entre os jovens. A relevância da audiência de outras redes é
diminuta, se excetuarmos o YouTube, que quase atinge os 10%.

6.3 Quantos posts costumas publicar, em média, por dia na tua rede social
preferida?

Frequência

%

0

241

12,05%

1

655

32,75%

2

427

21,35%

3

465

23,25%

4

140

7,00%

5

72

3,60%
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A resposta a esta questão revela que 88% dos respondentes da Geração Z publica
diariamente na sua rede social.
Um em cada três publicam pelo menos um post, e mais de um terço (33,85%) são
participantes muito ativos, com três ou mais posts publicados por dia.
A média de publicações dos participantes ativos é de 2,17 posts por dia.

6.4 CONTEÚDOS - Quais os assuntos que costumas acompanhar nos posts
das redes sociais?

Frequência

%

Concursos de televisão e reality shows

433

21,65%

Política e notícias

423

21,15%

Humor e piadas

721

36,05%

Vídeos e filmes

1 573

78,65%

Concertos e espetáculos

1 028

51,40%

Culinária, vinhos e gastronomia

673

33,65%

Celebridades

507

25,35%

Desporto e futebol

717

35,85%

Saúde e vida saudável

681

34,05%

A vida dos outros

413

20,65%

Tecnologias e equipamentos

851

42,55%

Ambiente, animais e natureza

684

34,20%

Causas sociais e/ou de igualdade

531

26,55%

A Moda e as marcas

687

34,35%

Vídeos curtos (TikTok’s, Reel’s, etc.)

931

46,55%

Os conteúdos dos influencers

529

26,45%

Sondagens (nas story’s das redes sociais)

298

14,90%

Em termos de conteúdos, era proposta uma extensa lista de preferências, não exclusiva, no sentido de permitir detetar as tendências. Numa análise agregada, utilizando
constructos latentes, foi possível determinar áreas de interesse prevalecente, como a
seguir se apresenta:
Top Áreas de Interesse
Vídeos e espetáculos

59%

Tecnologia
Humor

38%

Futebol/Desporto
Lifestyle
Saúde e vida saudável
Ambiente, pets, natureza

34%

Moda e Marcas
Empty funny
(TikToks, sondagens)

31%
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Socialite
Concursos e reality
Celebridades

24%

Fofocas e influencers
Política e Sociedade

24%

A análise ponderada e agregada revela que os jovens participam nas redes sociais
com um interesse focado primordialmente na visualização de conteúdos de “Vídeo
e Espetáculos”, que se destaca (59%), e em segundo lugar focado em “Tecnologia/
Humor/Desporto/Futebol” (36%), quase equivalente ao interesse por conteúdos de
“Lifestyle/ Saúde/Ambiente/Modas/Marcas” (34%) e aos chamados conteúdos “Empty
Funny” (31%). Cotaram-se num patamar inferior o interesse por conteúdos relativos a
“Socialite” (24%) e a “Política e Sociedade” (24%).

Conclusões
Na interpretação do perfil revelado de comportamento nas redes sociais, pode concluir-se que os Gen Zers estão massivamente inscritos com perfil no Facebook, Instagram,
Youtube, WhatsApp (com participações superiores a 75%), mas que claramente elegem
o Instagram como a sua rede social preferida. O TikTok destaca-se como newcomer.
No tocante a partilha de publicações (posts), verifica-se que 88% dos jovens Gen Zers
costuma publicar diariamente, embora, como já antes se havia determinado, a sua atividade seja moderada. A média de publicações diária é de 2,17 posts.
Em termos de conteúdos que procuram nas redes o destaque vai para vídeos e filmes,
com quase 80% de intenção manifestada, os temas de humor, tecnologia, vida saudável
e desporto alcançam também níveis de preferência elevados.

GRUPO 7 - FUTURO E AS TECNOLOGIAS
O inquérito propôs também um bloco de quatro questões para auscultar os Gen Zers
relativamente à sua leitura sobre o “futuro” tecnológico.
Para além de perguntar a sua afinidade com elementos avançados (assistente virtual,
robots, inteligência artificial), o inquérito tentou também conhecer o grau de abertura
à aplicação das tecnologias na sua vida futura e o seu grau de preocupação com a
evolução tecnológica. Foram estes os resultados:
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7.1 Utilizas atualmente algum assistente virtual?

Frequência

%

1 885

94,25%

17

0,85%

98

4,90%

Frequência

%

Alexa

25

21,74%

Bibxy

40

34,78%

Siri

49

42,61%

1

0,87%

Não utilizo
Não utilizo, mas estou a pensar instalar
Utilizo
Qual é o assistente virtual que utilizas?

Vodafone

Relativamente ao uso de ferramentas sociais tecnologicamente mais avançadas, não é
evidente a adesão desta geração aos assistentes virtuais (menos de 5% utilizam).

7.2 Das seguintes soluções de
tecnologia, qual/quais achas
que eras capaz de aceitar?

Nunca

Talvez

Frequência

% Frequência

Sim
%

Frequência

%

“Fazer” amizade com um
perfil de uma rede social que
não fosse humano (criado por
inteligência artificial)

923

46,15%

927

46,35%

150

7,50%

Entrar num táxi autónomo sem
condutor

780 39,00%

820

41,00%

400

20,00%

Ser operado por um robot
cirurgião

866

43,30%

902

45,10%

232

11,60%

Partilhar uma tarefa de
trabalho e o mesmo espaço
com um robot

708

35,40%

667

33,35%

625

31,25%

Das situações apresentadas, constata-se uma certa relutância manifestada às propostas
tecnologicamente mais “arrojadas” (amizade com um ser virtual, ou ser operado por
um robot), e um grau de aceitação superior a experiências que não impliquem relações
invasivas.
7.3 Até que ponto concordas com as seguintes afirmações?

Não

Em parte

Sim

%

%

%

6,25%

55,00%

38,75%

As tecnologias/ inteligência artificial…
…levarão a despedimentos e criarão desemprego
…são usadas sobretudo para manipular os consumidores

38,45%

35,40%

26,15%

…contribuem para tornar o mundo mais sustentável

35,90%

37,35%

26,75%

…são uma arma dos governos para manipular e controlar as
pessoas

42,50%

38,25%

19,25%

…são potencialmente perigosas porque as máquinas podem falhar

36,05%

40,60%

23,35%

…contribuem melhor para a igualdade de oportunidades

52,95%

30,70%

16,35%
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Na apreciação das respostas à questão colocada pode constatar-se uma visão
positiva sobre os impactos da inteligência artificial (na rejeição manifestada às
proposições negativas), com algum nível de dúvida sobre se as tecnologias vão
provocar desemprego ou se serão potencialmente perigosas. A apreciação sobre se
as tecnologias vão tornar o mundo mais sustentável não é demasiado clara, subsistindo
uma posição de indefinição.
Em síntese, os Gen Zers são moderadamente otimistas relativamente aos impactos e
às consequências das tecnologias emergentes.

7.4 Achas que as tecnologias vão ser capazes de superar a inteligência humana?
Nunca vai acontecer
Só daqui por 15 ou 20 anos

%
21,25%
27,00%

Vai demorar entre 5 a 10 anos

15,80%

Já são!...

35,95%

Finalmente, uma questão foi colocada no sentido de medir a avaliação que os Gen Zers
fazem relativamente ao papel que poderão ter as tecnologias no futuro. As respostas
obtidas revelam que os membros da amostra consideram que as tecnologias já desafiam
hoje a própria inteligência humana e revelam, portanto, uma aceitação desse papel.

Conclusões
Na interpretação do perfil revelado e das opiniões sobre o Futuro e as Tecnologias,
pode concluir-se que os Gen Zers revelam um perfil otimista, contido (no sentido
em que não pretendem expor-se demasiado a elas), e de aceitação do papel das
tecnologias na vida futura. Dir-se-ia que outra posição não seria de esperar, ou não
fosse esta, como se afirmou, a geração “nativa digital”!

GRUPO 8 - COMPORTAMENTO DE COMPRA
O Estudo desenvolveu ainda um bloco de dez questões direcionado aos comportamentos e determinantes da intenção de compra, com vista a encontrar traços e caraterísticas objetivas do comportamento dos Gen Zers nesta dimensão.
As questões estavam estruturadas e focavam os seguintes temas:
—

Influência das redes sociais na disposição a comprar;

—

Disponibilidade a comprar online;

—

Produtos mais propensos à compra online;

—

Frequência declarada de compra online;
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—

Métodos de pagamento;

—

Importância de fatores na disposição a comprar;

—

Influência e antecedentes da compra online;

—

Comportamento na compra online;

—

Serviço e assistência pós-compra.

Na análise desagregada de resultados apurou-se o seguinte para cada tema:

Influência das Redes Sociais na Intenção de Compra
8.1 As selfies/posts de outras pessoas
sobre um certo produto despertam
a minha vontade de comprar esse
produto
Total

Discordo
totalmente

Discordo

Não concordo nem
discordo

Concordo
um pouco

Concordo
totalmente

%

%

%

%

%

18,90%

19,75%

20,50%

21,15%

19,70%

16, 17 e 18 anos - Total

5,70%

5,95%

6,35%

5,95%

6,05%

19, 20, 21 e 22 anos - Total

5,44%

8,05%

6,19%

6,15%

6,19%

23, 24 e 25 anos - Total

5,95%

5,75%

6,30%

6,60%

5,40%

Uma maioria de respondentes (“concordo um pouco + concordo totalmente” =
40,85%) admite que os posts de outras pessoas influenciam a sua intenção de compra,
podendo considerar-se o grau de influência como “moderado”, sendo apenas “forte”
em 19,7% da amostra. As pessoas que declaram ser mais influenciáveis pelos posts de
terceiros são a faixa etária 23-25. A que se declara menos influenciável é a faixa etária
18-22.

8.2 Quando compro roupa/
calçado ou acessórios procuro
coisas que os meus amigos
ou influencers mostraram nos
posts deles
Total

Discordo
totalmente

Discordo

Não concordo
nem discordo

Concordo
um pouco

Concordo
totalmente

%

%

%

%

%

22,05%

21,80%

17,25%

19,40%

19,50%

Porém, uma pergunta confirmatória focalizada em “Roupa/calçado” e “Amigos/influencers” reduz o número de indecisos e determina um nível maior de negação sobre
a influência que amigos virtuais e influencers têm no processo de tomada de decisão.
Estes dados são coerentes com as conclusões de Costa e Silva (2017) que determinou que a chamada WOM (Word-of-Mouth) não tem uma relação significativa com a
decisão de compra5.

5

“On the other hand, when the opinion seeking through WOM increases one unit, Generation Z’s
purchase decision lowers 0.04 units, showing that there is no significant relation between seeking
information through WOM and the purchase decision” (Costa e Silva, 2017)
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8.3 Costumo publicar posts e
partilhar comentários sobre as
minhas marcas preferidas

Discordo
totalmente

Discordo

Não concordo nem
discordo

Concordo
um pouco

Concordo
totalmente

21,95%

18,75%

20,25%

20,10%

18,95%

6,80%

6,05%

6,05%

5,60%

5,50%

Homens

3,15%

2,80%

2,80%

3,40%

2,85%

Mulheres

3,65%

3,25%

3,25%

2,20%

2,65%

6,00%

5,59%

5,81%

6,60%

6,00%

Total
16, 17 e 18 anos - Total

19, 20, 21 e 22 anos - Total
Homens

2,93%

3,15%

2,89%

3,19%

2,85%

Mulheres

3,08%

2,44%

2,93%

3,41%

3,15%

23, 24 e 25 - Total

7,15%

5,25%

6,45%

5,70%

5,45%

Homens

3,90%

2,65%

2,75%

2,65%

3,10%

Mulheres

3,25%

2,60%

3,70%

3,05%

2,35%

A percentagem da amostra que publica comentários e posts sobre as suas marcas
alcança 39% dos respondentes, ligeiramente inferior à que não faz publicações (prevalecente).

8.4 “Tenho por hábito seguir
um produto online e depois ir
comprá-lo a uma loja”

Discordo
totalmente

Discordo

Não concordo nem
discordo

Concordo
um pouco

Concordo
totalmente

%

%

%

%

%

19,35%

19,55%

20,95%

20,65%

19,50%

Total

Os jovens Gen Zers tendem a concordar que o seu ato de compra em loja é antecedido habitualmente por um seguimento online do produto a adquirir. A percentagem
de opiniões “Concordo um pouco + concordo totalmente” é 40,15% (contra 38,9% que
afirmam o contrário).

8.5 “Tenho por hábito pesquisar
um produto online e também faço
a encomenda online”

Discordo
totalmente

Discordo

Não concordo nem
discordo

Concordo
um pouco

Concordo
totalmente

%

%

%

%

%

20,15%

17,80%

19,45%

22,40%

20,20%

Total

Mas o comportamento mais habitual é apenas o de pesquisar o produto online para
fazer a sua compra online, que alcança um score superior (42,6%). O que pode indiciar
que o ato de pesquisa de produtos online está mais associado à própria compra online
do que a compra física em loja.
Este lote de questões verificou também a hipótese inversa, ou seja, se o processo
começava na recolha de informação através da interação física (“Ver o produto em
loja”) e terminava na compra online, como parte do processo conhecido por product
interaction por contraste com o processo de peer interaction proporcionado pelas redes sociais (Singh and Nayak, 2014).
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8.6. “Tenho por hábito ir a uma
loja ver um produto e, se gostar,
faço depois a encomenda desse
produto online”
Total

Discordo
totalmente

Discordo

Não concordo nem
discordo

Concordo
um pouco

Concordo
totalmente

%

%

%

%

%

20,05%

21,05%

19,50%

20,20%

19,20%

16, 17 e 18 anos - Total

6,60%

6,60%

5,50%

5,40%

5,90%

19, 20, 21 e 22 anos - Total

5,96%

6,26%

5,78%

6,64%

5,36%

23, 24 e 25 anos - Total

5,50%

6,10%

6,30%

5,95%

6,15%

As respostas revelam que o processo de interagir com o produto e depois comprá-lo
online não é o comportamento da tendência prevalecente, embora à medida que os
respondentes avançam na escala etária tal seja verdade, e os dados demonstrem esse
efeito de “escalão”.
Em síntese, sobre este lote de questões parece poder concluir-se que:
—

Os Gen Zers são moderadamente influenciados por posts/selfies sobre produtos
que pretendem vir a adquirir;

—

Negam (ou não estão conscientes) da influência que os amigos virtuais e
influencers têm no seu processo de tomada de decisão de compra;

—

Tendencialmente, a maioria não publica posts sobre as suas marcas preferidas,
com a exceção para o escalão estudantil (19-22);

—

Acompanham opiniões e “seguem” um produto online, mas mais frequentemente
quando adquirem esse mesmo produto online;

—

Às vezes também podem encomendar online um produto que viram na loja, mas
o inverso não é habitual.

Propensão à Compra Online de Produtos
Colocámos neste grupo do inquérito uma questão que visava determinar tendências
sobres os produtos para os quais os Gen Zers manifestam maior abertura à compra
online. Por opção deste estudo, realizou-se um corte da amostra limitando os participantes às idades entre 20 e 25 anos por, no nosso entendimento, serem aqueles que
teoricamente ostentam já um nível relevante de capacidade de decisão, poder de compra e autonomia para adquirir produtos. Os resultados foram os seguintes:
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SUB-AMOSTRA 20-25- (Universo: 1200 participantes)
8.7 “Dos produtos abaixo apresentados diz aqueles que
compras mais vezes online ou os que compras mais vezes
numa loja física?”

Online

Loja física

Freq.

%

Freq.

%

Roupas ou calçado

248

13,52%

Acessórios de moda

373

20,33%

827

78,70%

Artigos de desporto

369

20,11%

831

78,96%

Livros, música, filmes e jogos

387

21,09%

813

77,78%

Brinquedos

365

19,89%

835

79,22%

Ferramentas/materiais de construção

377

20,55%

823 78,44%

Móveis, artigos de decoração e utensílios domésticos

375

20,44%

825

78,57%

Eletrodomésticos

375

20,44%

825

78,57%

Equipamento informático, eletrónico e multimédia

393

21,42%

807

77,39%

Artigos de saúde, cosmética, higiene e beleza

392

21,37%

808

77,45%

Joias e relógios

382

20,82%

818

78,11%

Artigos de mercearia

378

20,60%

822

78,38%

Refeições

370

20,17%

Viagens (avião, comboio, metro)

382

20,82%

818

78,11%

Estadias em hotéis/pacotes de férias

397

21,64%

803

77,12%

Bilhetes para concertos, espetáculos desportivos

431

23,49%

769

74,83%

952 86,48%

830 78,90%

As tendências reveladas apontam no sentido de uma maior propensão à compra online de:
—

Livros, música, filmes e jogos;

—

Equipamento informático e eletrónico;

—

Artigos de saúde e cosmética;

—

Viagens e alojamento;

—

Bilhetes para espetáculos (maior da série).

E os artigos que se revestem de menor tendência de propensão à compra online:
—

Vestuário e calçado (maior da série);

—

Artigos de desporto;

—

Brinquedos;

—

Refeições;

—

Nas restantes hipóteses colocadas, as respostas são menos conclusivas.
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Fatores que Afetam a Disposição a Comprar
8.8 “Que grau de importância têm
estes fatores na tua decisão de
comprar um determinado produto
ou serviço online?”

Não é
importante

É pouco
importante

Nem pouco
nem muito
importante

É
importante

É muito
importante

Ser de uma marca em que eu
confio

0,70%

2,75%

24,55%

46,35%

25,65%

Ter certas caraterísticas de que eu
gosto

0,00%

0,05%

28,30%

34,15%

37,50%

Ter qualidades personalizadas que
se ajustam a mim

0,00%

1,40%

43,90%

28,45%

26,25%

Já comprei esse produto antes, ou
outros produtos da mesma marca

0,00%

5,65%

42,50%

23,35%

28,50%

Ter preços baixos ou promoções

0,00%

0,00%

0,45%

43,45%

56,10%

A compra desse produto dá-me
pontos para acumular num cartão

1,65%

4,50%

44,65%

24,20%

25,00%

A compra disponibiliza um chatbot
para poder fazer perguntas e tirar
dúvidas

2,90%

2,80%

41,70%

27,20%

25,40%

Respondem-me rápido às minhas
dúvidas ou questões online

1,05%

2,85%

37,25%

28,90%

29,95%

Fazem entrega gratuita

0,30%

0,00%

17,95%

40,25%

41,50%

Posso devolver os produtos
gratuitamente e de forma fácil

0,30%

0,90%

2,85%

54,70%

41,25%

Fazem entregas rápidas, em menos
de 3 dias, se eu comprar online

0,00%

2,00%

18,95%

32,90%

46,15%

Garantem-me a segurança dos
meus dados pessoais e detalhes do
pagamento

0,00%

0,00%

2,05%

47,40%

50,55%

Têm avaliações favoráveis online
ou/e comentários positivos de
amigos meus, ou conhecidos, que
já compraram esse produto

0,00%

0,00%

2,50%

47,10%

50,40%

1,10%

1,65%

8,15%

42,90%

46,20%

3,55%

6,90%

41,60%

26,10%

21,85%

20,75%

19,70%

20,00%

20,10%

19,45%

Posso pagar sem fornecer os dados
do meu cartão bancário (PayPal,
ApplePay, GPay etc.)
São produtos produzidos em
Portugal, ou na minha região
Posso pagar esse produto em
prestações ou a crédito

As respostas obtidas foram bastante coerentes com outros aspetos levantados pelo
nosso inquérito, e reveladoras das principais razões que podem afetar a predisposição
à compra online, por parte da Geração Z. Podem apontar-se as seguintes:
—

O preço desempenha um fator primordial, e obtém o maior valor absoluto de
intenção manifestada;

—

São também muito importantes os aspetos de segurança de dados já anteriormente referidos e determinados;
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—

Apesar de anteriormente a amostra não ter manifestado uma relevância tão
marcante, neste contexto acaba de ser reconhecido e declarado como sendo
muito importante o papel do peer interaction (opiniões dos pares e membros
da tribo);

—

As entregas rápidas e gratuitas são também muito valorizadas;

—

Ainda como menor grau de importância são referidos os fatores relativos à
confiança na marca (46,35%), e do produto ter caraterísticas que estão de acordo
com os gostos dos jovens compradores (37,5%);

—

A customização e a experiência anterior revelam uma manifestação de interesse
que se classifica como indiferente, assim como os rewards (pontos em cartão)
ou a possibilidade e rapidez de diálogo com o fabricante, que não é relevante
enquanto fator influenciador na formação do processo de decisão, cientificamente
denominada Information Search (Beatty and Talpade, 1994) e Aoud et al (2008);

—

Os aspetos de etnocentricidade (origem Portugal) igualmente não se manifestam
relevantes no processo de decisão de compra online;

—

De todo desinteressante é a possibilidade da oferta financeira associada a uma
eventual compra a crédito.

Frequência de Compra Online
8.9 “Com que frequência costumas fazer compras online?”

Frequência

%

Nunca compro nada online!

60

3,00%

Compro raramente, muito de longe a longe

814 40,70%

Compro uma ou duas vezes por mês

874

43,70%

Compro uma ou duas vezes por semana

142

7,10%

Compro online quase todos os dias

110

5,50%

A percentagem de jovens que declaram fazer compras online com regularidade (mais
de 50 atos por ano) rondará os 12,5%, sendo os utilizadores frequentes cerca de 5,5%.
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Os respondentes que realizam menos de 24 compras online por ano superam os 87%
e os que raramente fazem compras online cifram-se em quase 41%.

Informations Search & Assessment
8.10 “O que costumas fazer antes de comprar online um certo produto?”

%

Costumo pedir conselhos ou opiniões aos amigos

50,65%

Costumo pesquisar informações do produto no website da empresa

89,00%

Costumo pesquisar informações do produto no Google ou noutro motor de pesquisa

79,95%

Costumo ler as críticas anteriores feitas nas redes sociais sobre esse produto

73,80%

Costumo usar websites para comparação de preços

52,70%

Costumo consultar as pontuações de avaliação do produto noutros websites

40,20%

Revelam-se como sendo fundamentais no processo de decisão das compras online
as pesquisas no website das empresas, as informações online e a opinião publicada
nas redes (Word-of-Mouth) e ainda as opiniões dos amigos e membros da tribo (peer
interaction). Os websites de rating e de comparação de preços são menos populares
entre os Gen Zers para a formação da intenção de compra online.

8.11 “Quais das seguintes tecnologias já utilizaste quando fazes compras?”
Experimentei produtos ou serviços usando a realidade aumentada

%
13,85%

Usei o scanner do smartphone e uma app para ir fazendo a lista/conta de compras
para pagar sem ter que passar nas caixas normais

32,30%

Usei cupões ou ofertas personalizadas online e em tempo real

67,85%

Fui ver o stock online noutra loja através da app dessa loja no meu smartphone

48,10%

Fiz compras com a ajuda de um robot ou assistente virtual

15,65%

No processo de formação de decisão (decision making process) os Gen Zers mobilizam
vários recursos de componente tecnológica, mas a utilização declarada de recursos
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avançados (realidade aumentada, ou assistente virtual) não é ainda muito popular
entre os respondentes.
Já os cupões em tempo real (que, na grande maioria têm por detrás algoritmos de IA)
são extremamente populares, embora na base esteja o fator de preço, já anteriormente
detetado na disposição à compra. A utilização de soluções de smartshopping (aplicação
de compras) são bastante populares, com uma utilização declarada de entre 32 a 48%.

Meios de Pagamento Preferidos
8.12 Qual o método preferido para pagares as tuas compras?

Frequência

%

Com cartão débito ou crédito

606

30,30%

Conta digital (PayPal, MBWay, etc.)

757

37,85%

Em dinheiro (numerário)

602

30,10%

35

1,75%

Pagar com o telemóvel

As contas digitais e os pagamentos desmaterializados são extremamente populares
entre os jovens da Geração Z, alcançando uma tendência declarada de penetração
de quase 40%, e superando os meios físicos ou o plástico bancário (cartões) que se
situam na casa dos 30% de intenção declarada.

Operação de Compra (While Buying)
8.13 Quando compras online costumas
fazer alguma destas coisas?

Nunca

Algumas
vezes

Depende

Bastantes
vezes

Sempre

Desistes do carrinho de compras se
o checkout (pagamento) for lento e
complicado

2,50%

30,25%

31,75%

32,70%

2,80%

Deixas os teus dados pessoais
para que te possam contactar
posteriormente com campanhas ou
promoções

2,80%

37,60%

29,00%

28,90%

1,70%

Partilhas o link de uma promoção com
os(as) teus amigos(as)

2,60%

39,90%

29,25%

25,70%

2,55%
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Escreves uma opinião ou uma
avaliação sobre a tua experiência de
compra

5,20%

31,20%

28,25%

30,85%

4,50%

O comportamento declarado durante aquele período em que concretizam a compra
(while buying), revela factos interessantes do seu comportamento:
—

Os Gen Zers são impacientes e não gostam de processos complicados. O que
constitui um bom aviso para as empresas, que devem garantir que os seus meios
de concretização (carrinhos) são rápidos e relativamente simples;

—

Os Gen Zers não são motivados a deixar os seus dados para contactos posteriores;

—

Os Gen Zers não são muito de enviar link’s de compras aos amigos, mas bastantes
vezes escrevem opinião sobre a experiência de compra que tiveram (embora a
anterior questão tenha determinado que não costumam consultar websites com
críticas no seu processo de information & assessment).

Pós-venda
8.14 Achas que o atendimento por robot/ assistente virtual pode ser
melhor que o humano?

Pior

Igual

Melhor

47,00%

48,05%

4,95%

Os Gen Zers são moderadamente atraídos por processos de atendimento não humanos, e revelam uma ampla franja de respondentes que consideram que o atendimento
virtual é pior do que o atendimento presencial (47%). Porém, se a questão for vista
pelo prisma oposto, há já uma ampla franja de consumidores da Geração Z que aceita
e admite o atendimento virtual (53%).

8.15 “Qual o tempo de resposta que consideras aceitável para responder a uma dúvida ou
pergunta que colocaste sobre um produto ou um serviço online?”
Até 10 minutos
Até 1 hora

%
21,00%
27,15%

Até 4 horas

22,20%

Até 24 horas

24,70%

Até 3 dias

4,95%

Os resultados das respostas a esta questão vêm confirmar a “impaciência” desta
geração, sobretudo quando interage por meios virtuais. Consideram que o timing
aceitável de resposta deve ser muito curto, até uma hora (48,15%), ou no máximo até
24 horas (95,05%). São muito poucos os respondentes que admitem uma resposta
até três dias (4,95%) pese embora que esse tempo se possa considerar ainda bastante
rápido.
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8.16 Imagina que compraste um produto que não consegues instalar ou entender como
funciona. Com qual das seguintes situações te identificas mais?
Dirijo-me à loja onde comprei, para falar pessoalmente com a assistência pós-venda ou o
funcionário que me atendeu
Telefono para o número de atendimento da empresa e coloco as minhas dúvidas
Vou à Internet ver vídeos e tutoriais até perceber como é que o produto funciona
Vou ao website da loja e coloco as minhas questões através do chat, ou mensagem
Vou ler atentamente o manual de instruções

%
5,00%
20,00%
30,00%
3,75%
41,25%

Finalmente, uma última questão colocada sobre o serviço pós-venda veio revelar
factos um pouco surpreendentes, porquanto não são habituais no comportamento dos
portugueses. Em face de uma dificuldade relativa a um produto ou serviço adquirido,
os Gen Zers declaram que iriam ler o manual de instruções como primeira atitude
(41,25%).
E logo de seguida, como seria expectável, recorreriam aos vídeos e tutoriais existentes
na Internet para resolver o seu problema, naquele que é um comportamento muito
típico desta geração.
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7. CONCLUSÕES E ENSINAMENTOS PARA AS
EMPRESAS
Dos vários pontos abordados ao longo deste estudo foi possível determinar, de forma
objetiva e com base em evidências, muitas das caraterísticas e traços de comportamento que podem caraterizar a Geração Z, em Portugal.
Desde logo, parece poder concluir-se que, em muitos aspetos, os Gen Zers portugueses
se enquadram dentro dos traços gerais sugeridos por vários estudos internacionais e
artigos científicos. Noutros casos, porém, cremos que se terão encontrado evidências
que não confirmaram o anteriormente escrito, ou até mesmo o refutaram.
Ao nível de Comportamento e Motivação Digital, é forte o seu sentimento de pertença
ao grupo (a “tribo”) no qual se enquadra a importância primordial que dão à partilha de
momentos da sua vida (posts), que consideram sempre como “ocasiões especiais”. Para
estes jovens, a rede é o seu mundo, e não consideram que seja mais perigosa do que o
mundo real. Porém, manifestam uma enorme preocupação pelas questões de segurança
na partilha dos seus dados, e o receio da sua utilização indevida dentro da rede.
As questões de segurança, sobretudo associadas a aspetos de pagamento, revelaram
um elevado grau de preocupação. Em consequência, as empresas que vendem online
devem transmitir sinais muito claros (e garantir!) que os seus sistemas de pagamento
são altamente fiáveis, e que a empresa coloca nisso um grande esforço, dispensando-lhe uma real e efetiva atenção e cuidado. Esta mensagem deve ser claramente passada aos jovens da Geração Z quando se procura este segmento de clientes.
Foi interessante determinar também que estes jovens aceitam que as empresas
recolham e trabalhem os seus dados, numa atitude de alguma condescendência.
Porém, esta condescendência recomenda também alguma parcimónia, pois para tudo
existe um limite. E como o estudo igualmente determinou, não estão muito disponíveis
para ser contactados posteriormente com promoções ou campanhas. Preferem
mesmo o online, e uma resposta rápida ou rapidíssima, pois conforme foi determinado
neste e noutros estudos citados no nosso texto, uma das caraterísticas dos Gen Zers
portugueses é que, tal como os seus pares noutros países, também são impacientes e
imediatos, sobretudo quando interagem de forma virtual. E é isso o que fazem quase
sempre…
No relacionamento social, verifica-se que são muito tolerantes para com os outros
membros do seu grupo, ainda que possam ser moderadamente ativos na interação. O
estudo confirmou também que estes jovens são relacionais, e preferem uma interação
pessoal (“são capazes de dizer as coisas cara a cara sem necessidade de se escudar
na rede”) revelando traços de convivialidade na interação pessoal.
O estudo determinou um sentimento elevado de autoaceitação, e de que os jovens
desta geração lidam muito bem com a diferença. Para eles, a imagem e a necessidade
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de “perfeição” - que muitos de nós cultivávamos e considerávamos como sendo uma
exigência da sociedade, há alguns anos - deixou de ser relevante. Esta conclusão poderá
ter consequências muito importantes na comunicação e nas estratégias de marketing
das empresas, que a partir de agora devem reinventar as fórmulas publicitárias habituais,
que propunham um ideal de “perfeição” (inerente ao próprio casting e figuração dos
personagens utilizados nos anúncios) como um objetivo último a ser alcançado por
todos nós. Os Gen Zers não se reveem nesta imagem!
Outro aspeto muito relevante e positivo relativo a esta geração, que confirma atitudes
expostas em outros estudos, é um menor nível de materialismo do que se verificava
em anteriores gerações. Apesar de darem importância ao dinheiro nas suas decisões
de compra (conforme determinou o estudo, o fator preço é a primeira razão de escolha, e por serem muito atraídos por cupões e ofertas online), não está no centro das
suas motivações deter mais bens do que os outros, mesmo que a moeda sejam posts.
A ganância (ou o materialismo exacerbado) não é um traço desta geração. Donde, os
apelos publicitários baseados em conceitos que apelam a “ter e ter, mais e mais” não
farão muito sentido na descodificação das expetativas desta geração.
Já no que toca aos aspetos relativos à forma como se veem a si próprios, perpassa um
sentimento de relativa autoconfiança, embora se detete ainda alguma imaturidade –
facto que não deixa de ser normal, tendo em conta a idade média destes jovens - mas
que é compensada por uma capacidade já revelada, de auto-escrutínio dos seus atos.
Não se consideram imaturos, nem desenquadrados, mas revelam alguma ansiedade
que compensam com a proteção de estar em casa, no seu canto, que é onde se sentem
seguros e protegidos. A comunicação com este segmento de clientes deverá, portanto, ter também em conta estes aspetos: não se deve tratá-los como jovens imaturos,
nem transmitir mensagens que insinuem eventuais respostas a uma insegurança.
Ressaltaram do nosso estudo outras duas conclusões extremamente importantes: o
voluntarismo que se consegue identificar nesta geração (que impacta naturalmente
numa certa propensão ao empreendedorismo), aliada a uma criatividade e imaginação
na procura de soluções para os problemas, confirmando anteriores teorias propostas e
citadas em vários estudos.
A outra conclusão muito importante, prende-se com o caráter autodidata que revelam,
ao declarar que “gostam de fazer as coisas eles mesmos e à sua maneira”.
Em termos de implicações para as empresas, estes traços sugerem que deverá ser adotada uma atuação muito concreta relativamente à integração futura destes jovens no
mercado do trabalho. Conhecedoras destes factos, as empresas não devem cercear todo
este voluntarismo, criatividade e vontade de fazer, mas pelo contrário, incentivar e integrar estes jovens na organização de uma forma em que possam ser aproveitadas todas
essas qualidades, e possam revelar-se como colaboradores com personalidade própria.
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O espírito autodidata que reconhecem, pode também prestar um grande contributo à
inovação dentro das empresas, quando no futuro integrarem os Gen Zers em tarefas e
funções dentro da sua estrutura e tiverem em conta a sua propensão autodidata. O que,
em termos de Recursos Humanos, sugere a adoção de práticas de empoderamento e
delegação de responsabilidades, no sentido de tanto quanto possível, os “deixar fazer”.
Em termos de atividades de socialização, foi encontrado que, para além de preferirem
e gostarem de estar online (5 ou 6 horas por dia a ver filme e vídeos, humor, desporto
ou empy funny, que é a sua grande predileção), são bastante motivados por atividades
ao ar livre, e com uma tendência para uma vida saudável, que aliás também cultivam
nas redes, ao seguirem e acompanharam websites de saúde e lifestyle.
Isto poderá sugerir também, em termos do interesse das empresas, a necessidade de
garantir alguns destes privilégios quando integrarem estes jovens no seu ambiente
profissional. Tal como profusamente ilustrado para o caso dos Millennials, esta geração
vai exigir também um ambiente de trabalho descontraído, saudável, funky e que lhes
permita continuar a interagir online nas suas redes, mesmo quando estiverem em trabalho.
Esta interação não deve, do nosso ponto de vista, ser reprimida nem considerada fator
negativo, mas antes encarada de uma forma virtuosa, pelo potencial que tem de ser uma
solução, em vez de ser um problema na integração destes jovens na empresa.
A parte deste estudo que incidiu sobre aspetos de cidadania veio revelar uma geração
não demasiadamente militante nem engajada com causas, embora bastante inspirada
por valores nobres, nomeadamente de assistência e de apoio social. A política não é,
de todo, um assunto que os interesse demasiado.
Já em termos de valores, este estudo traz revelações que julgamos poder considerar
muito relevantes.
Desde logo a sua preocupação com a sustentabilidade parece uma evidência e, tal como
foi apresentado, esta geração revela uma particular exigência por valores de transparência e valoriza em grau elevado os valores que concernem a responsabilidade ambiental,
que se destacam nas suas respostas e os quais esperam identificar no comportamento
das empresas. Nas respostas ao questionário foi identificado o valor mais alto de rating
para com os produtos de uma empresa que ”… é genuína e transparente na comunicação com os clientes” e mais de 22% dos inquiridos afirmaram que prefeririam os produtos de uma empresa que “… é transparente sobre a origem dos seus produtos” e que “…
reduz ao máximo a utilização do plástico nas suas embalagens”.
Consequentemente, as empresas que pretendam dirigir-se a este segmento de
mercado dos jovens Gen Zers, agora ou no futuro, deverão dar especial atenção à sua
“oferta de valor” e incorporar estes elementos no desenvolvimento de conteúdos de
comunicação…e, obviamente, nas suas boas práticas.
Já relativamente aos veículos online, o estudo destaca de forma muito evidente,
que a rede social por eleição (e o conceito que lhe está associado) é o Instagram,
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e que o Facebook está claramente em perda junto desta geração. Os fenómenos
associados aos vídeos rápidos (TikTok ou Reels) estão também a ganhar grande
expressão na sua interação, pelo que as empresas devem cada vez mais considerar
veículos de comunicação com estes jovens que privilegiem estes canais ou formatos.
Aparentemente, e tanto quanto o estudo conseguiu determinar, as figuras dos
influencers não são preponderantes na formação de intenção de compra, aspeto que
eventualmente carece de ser mais aprofundado noutros estudos a realizar.
Sobre intenção de compra, os jovens manifestam preferências quanto ao tipo de
produtos que estão mais motivados para comprar online, nomeadamente música e
entretenimento, viagens e lazer, bilhetes para espetáculos, cosmética e eletrónica.
Relativamente à possibilidade de comprarem roupa, artigos de desporto, brinquedos
ou comida, não se mostram muito inclinados a fazê-lo…de momento. O impacto que
irá produzir-se em resultado da COVID-19 poderá eventualmente alterar os hábitos e
formas de consumo, no futuro do “novo normal”.
Na investigação realizada relativamente ao comportamento de compra online, o estudo
debruçou-se com especial atenção sobre os fatores que determinam a compra e o seu
peso relativo na intenção manifestada de comprar determinado produto através do
canal online.
Conforme foi devidamente explicitado, o fator preço desempenha um papel primordial
na intenção de comprar, a par com o fator das caraterísticas desse produto/serviço
estarem de acordo e se ajustarem às pretensões do cliente/consumidor. Mas os aspetos
relativos à segurança de dados, rapidez e facilidade de entrega, e das opiniões sobre
esse artigo que os jovens encontram no grupo dos seus pares, superam mesmo as
preferências pessoais. O que, curiosamente, poderá significar que o/a jovem até pode
comprar um produto que não tenha exatamente a ver com as suas preferências e as
caraterísticas que procura, desde que esse artigo tenha um bom preço, seja seguro em
termos de compra, tenha entrega grátis e os seus amigos disserem muito bem, dele…o
que não pode de considerar-se bastante factual e curioso.
Ainda neste domínio, dos fatores que afetam a intenção de compra, o estudo
determinou que a marca poderá ter ainda alguma relevância, mas são já reduzidos
os aspetos motivadores relacionados com a customização, a experiência anterior, os
rewards (exceto cupões online imediatos) e a possibilidade de crédito.
Importa também referir que a etnocentricidade (made in Portugal) não se mostra
relevante como fator de motivação de compra, o que deixa um campo de trabalho a
que as entidades encarregadas de promover o “compre português” se dediquem a
trabalhar e a motivar este segmento de consumidores, os jovens da Geração Z.
Importa neste particular referir que os jovens “Z”, quando procuram informação sobre
os produtos que querem adquirir online dão um especial destaque à informação
contida nos websites da empresa fabricante ou comercializadora (89%) ou pesquisar
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no Google (79%). Pelo que, descurar estes aspetos (como p.e. ter um website
desatualizado, minimalista, com má qualidade informacional, irrelevante ou com
comunicação complexa ou mal elaborada tendo em conta os hábitos de comunicação
deste target) corresponde a eliminar à partida um enorme número de consumidores
da Geração Z; é o que se costuma chamar “perder mesmo antes de entrar em campo”.
Assim como as empresas portuguesas devem cada vez mais refinar e trabalhar as
keywords responsivas para uma pesquisa Google, no sentido de serem encontradas
sem demora pelos ávidos pesquisadores Gen Zers, utilizando nos conteúdos dos seus
produtos ou serviços termos repetidos e frequentes que se encaixem nos algoritmos
de procura! Um bom especialista ensina como tal se faz.
Também relevantes foram as conclusões encontradas relativas ao momento de compra
(while buying) e ao pós-venda.
O estudo determinou que os jovens e impacientes Gen Zers desistem se o carrinho for
lento ou muito complicado, ou se o sistema não lhes inspirar confiança. Por isso também
prefeririam pagar por conta digital, sem necessidade de deixarem dados de cartão.
Embora o segmento de compradores frequentes do online entre estes jovens se
revelar ainda relativamente reduzido (5,5% do universo), este é um valor que tenderá a
crescer, porquanto a quantidade de consumidores “Z” que já experimentou este canal
supera os 95%.
E, muito importante, embora os Gen Zers declarem que não leem sítios de avaliação
quando estão na fase de procura de informação, eles revelam que mais de 60%
partilham a sua opinião sobre o produto ou a experiência de compra!
Um outro aspeto deve ainda ser seriamente considerado pelas empresas: se está online
e tem um serviço de informação e dúvidas, responda rápido. No mesmo momento, se
puder. Porque se tem um chatbot que não funciona ou se responde por e-mail no dia
seguinte, provavelmente arrisca-se a perder a venda. Mais de 95% destes jovens exige
uma resposta às suas questões no mesmo dia, e metade deles no máximo até uma
hora. Há mesmo 21% que querem a resposta pronta em 10 minutos!
Finalmente uma referência e um comentário à “prontidão tecnológica” e à abertura
a novas soluções de compra e venda online. Os jovens da Geração Z ainda que não
se manifestem demasiado arrojados na aceitação de tecnologias, estão ainda assim
abertos a novas propostas e soluções. Pois como eles reconhecem (35,95%), as
tecnologias são já capazes de superar a inteligência humana, e uma ampla franja (mais
de 48%) considera que um assistente virtual consegue prestar um serviço tão bom
quanto um assistente humano. É hora das empresas portuguesas apostarem também
em soluções tecnológicas mais fraturantes e em propostas mais arrojadas a este nível.
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