
GERAÇÃO Z



Apresentação do Estudo:

“Geração Z”

Novos modos 

de pensar e interagir 



OBJETIVOS

O Estudo teve em vista 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.



INVESTIGAÇÃO RECENTE

Número de artigos científicos 

publicados sobre a Geração Z-
Fonte: webOfScience, Dezembro 2020



… EM PORTUGAL

6 publicações recentes (4 artigos e 2 proceedings) sobre a Geração Z.

Generation Z: Fitting Project Management Soft Skills Competencies-A 

Mixed-Method Approach (Magano, J; Silva, C; Figueiredo, C; et al. 2020); 

Promoting Employability of Generation Z - The Contribution of A Mentor's 

Program (Rodrigues, A. C.; Mesquita, A.; Peres, P.; 2019)

The influence of WOM and Peer Interaction in the Decision-Making 

Process of Generation Z within the family (Costa e Silva, S.; Machado, J.C.; 

Cruz, M; 2917)

Fake News Consumption Through Social Media Platforms and The Need 

for Media Literacy Skills: a Real Challenge for Z Generation (Silveira, P.;

2020); 

Internet factors influencing generations Y and Z in Australia and 

Portugal: A practical study; (Issa, T.;Isaias, P.; 2016); 



O QUE É UMA “GERAÇÃO”?

“…um grupo de indivíduos nascidos no 

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” 

Campbell (2015)



QUEM SÃO OS 

GenZer’s ?



QUANDO NASCERAM?

Nasceram a meio dos anos 1990 e cresceram 

já nos anos 2000, com enfoque no grupo entre 

15-25 anos.

Também chamados: 

‘Children of internet’, ‘Geração digital, ‘Nativos 

digitais’, ‘Media Generation’, ‘pos-Millennials’, 

‘iGen’, ‘GenZer’s’ ou ainda ‘Geração dotcom’; 

(Berkup, 2014).



QUANTOS SÃO?

+de 2.5 mil milhões espalhados pelo 

mundo (ONU, 2017). 

em Portugal: 2.425.963 pessoas (hab. <25 

anos) dos quais 1.569.359 têm 10-24 anos; 

+15% da população total de Portugal

(INE,2019).



PAIS & FAMÍLIA

Nasceram de uma população mais 

madura, cujas mães eram mais ativas e 

mais instruídas, mas menos jovens no 

momento da maternidade. 

Famílias menos convencionais: os 

genZer’s têm mais meios-irmãos e 

menos irmãos biológicos;

São a primeira geração a trabalhar no 

mesmo tempo que os seus avós



MUNDO EM MUDANÇA

Nascidos na consolidação da internet, são 

os nativos por excelência da revolução 

digital e da verdadeira globalização. 

Conhecem um mundo trepidante em 

mudança constante, estão moldados 

pela turbulência dos acontecimentos dos 
últimos 25 anos



…E OS ÚLTIMOS 25 ANOS

Torres gémeas (11/set/2001)

Guerra do Iraque

€ Euro (01 de janeiro de 2002)

Papa João Paulo II

A eleição de Barak Obama…

A China a crescer, a fábrica do Mundo

Crise do subprime e ondas de choque

(2007/2008)

A “troika” e as dívidas soberanas (Grécia,

Chipre, Irlanda, Espanha, Malta e Portugal)



Desastres naturais

Alterações climáticas, ondas de calor

Tsnunami da Indonésia

A reforma processo de Bolonha

A Primavera árabe;

o Estado islâmico (EI)

A Europa atacada pelo terrorismo

Atentados em França, Alemanha, Bélgica,

Suécia, Reino Unido, Espanha, etc,

A crise dos Refugiados

…E OS ÚLTIMOS 25 ANOS



A crise em Portugal (2011/2015)

A emigração da “Geração preparada”

Os populismos em vários países

Donald J. Trump

o Papa Francisco

Os incêndios em Portugal

Casamento homossexual

Euro 2004 e o Euro 2016

O Cristiano e o Messi

O Brexit, a Catalunha e o…

… e o COVID 19…

…E OS ÚLTIMOS 25 ANOS



TECH

REVOLUT



OS ÚLTIMOS “TECH” 25 ANOS

2003- Lançamento do Linkedin…

2004-…Facebook, Youtube

2005-…Google maps

2006-…Tweeter

2007-…iPhone

2008- …App Store, 

Spotify

Airbnb, 

do WhatsApp, 

aparecimento da Uber…



OS ÚLTIMOS “TECH” 25 ANOS

2010-Lançamento do…iPad, 

do Instagram, 

streaming da Netflix

2011- do Snapchat…

2012-da loja online Google Play

2014-criação dos Hashtag

2015-lançamento do Apple Watch

2016-…os drones da Amazon, 

Google Home,

e o fim do roaming de dados na Europa…



PORQUE SÃO 

DIFERENTES?



PORQUÊ?

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. 



PORQUÊ?

A geração “Z” não conheceu ainda nenhum 

período de expansão económica (booming

economy) durante o período já decorrido 

das suas vidas, facto apontado como uma 

motivação para o seu comportamento 

conservador face ao dinheiro e às 

finanças pessoais . 



PORQUÊ?

Ao contrário dos Millennials, os GenZer’s já 

nasceram “dentro” da tecnologia. 

As características diferenciadores são ligadas 

à utilização das tecnologias digitais e 

redes sociais no seu dia-a-dia, e ao facto de 

terem crescido durante anos de incerteza e 

crise económica…



Resumindo. Os Z’s…

• já nasceram “dentro” da tecnologia 

• nasceram em tempos de incerteza

• nasceram num tempo trepidante

• nasceram em famílias mais cultas e 

mais desestruturadas

• foram mais autodidatas, menos 

guiados

• foram educados na diferença e na 

tolerância



VICIADOS EM 

TECNOLOGIA



…são comandados pela Internet, jogam 

e divertem-se em plataformas Internet, 

socializam no ambiente da Internet, 

estão online 24/07, “sacam” informações 

da net e estão permanentemente a 

partilhar coisas na Rede.

… acham que qualquer coisa no 

mundo é passível de ser feita pela 

net, e que se consegue fazer tudo a 

partir de um smartphone!

A NET NO CENTRO DAS SUAS VIDAS



CARACTERÍSTICAS 

DIFERENCIADORAS



DIFERENTES

…na preocupação ambiental suscitada por 

um conjunto de catástrofes naturais a que 

assistiram cuja responsabilidade é das 

gerações anteriores, 

…no empreendedorismo e na vontade de 

fazer coisas novas ou as mesmas coisas 

mas de forma diferente, 

…e na grande vontade de aprender online,



DIFERENTES

…interativos, eficientes, inovadores, 

criativos, muito orientados a resultados, 

multitasks, individualistas (não gostam de 

trabalhar em equipe) e tendencialmente 

insatisfeitos. E também…

..indefinidos, comunicaholics, 

conversadores, realistas e pragmáticos 
(McKinsey). 



Fonte-



DIFERENTES

Apesar de tudo isto, a Geração Z é

autoconfiante e feliz, gosta de atividades 

de serviço social, mais interessada em 

atividades de intervenção que as gerações 

anteriores (Francis, 2018) . Cresceu com uma 

visão de prisma global, tem preferência por 

trabalhos não padronizados e 

personalizados.



DIFERENTES

Cultivam a busca pela verdade, valorizam a 

expressão individual e rejeitam rótulos; 

mobilizam-se por causas e apostam no 

diálogo como forma de resolver conflitos. São 

altamente analíticos e pragmáticos nas 

decisões. Sentem-se confortáveis em não ter 

uma única maneira de ser e procuram a 

autenticidade, e uma maior liberdade de 

expressão e abertura perante as diferenças.



VALORES

Embora nascidos numa sociedade 

moderna e tecnológica, verifica-se 

que adotam muitos Valores ditos 

“tradicionais”, o respeito pelos 

outros, sinceridade, 

a honestidade e responsabilidade, e 

mostram-se disponíveis a fazer um 

esforço para mudar coisas com que 

estão em desacordo.

Fonte: Yconic, Canada, survey a 1475 jovens 13-29 anos, realizado em 2014



“GenZer’s” e 

CONSUMO



Atitudes

Revelam uma atitude pragmática e 

cautelosa em relação ao dinheiro;

São muito conscientes dos preços; 

Preferem gastar dinheiro em experiências vs

bens ou produtos. Revelam menos  

sentimento de “materialismo”. Menos 

propensos a despender muito dinheiro num 

artigo de moda, p.e.

“Qualidade” tem prevalência sobre a “Marca”.



Hábitos  

Dois terços dos GenZer’s preferem fazer 

compras na loja física, embora 75% 

declare que chegou à loja física através de 

uma escolha e engagment feito no online 

“não querem correr riscos” gostam de 

analisar tudo profundamente antes de 

decidir (através do Google ou de outras 

plataformas…). 



Exigências

Exigem qualidade e conveniência, 

tanto nas lojas físicas como no canal 

online”, “informed shopping decisions

easier and quicker transactions!”
(Priporas, 2017).

Querem empresas responsáveis e 

verdadeiras, que não discriminem os 

outros e/ou que não prejudiquem os 

animais e a natureza.



“GenZer’s” e 

o trabalho



Supostamente 

Auto empenho (foco no trabalho e na 

concretização) e abertura à mudança.

É a geração que mais tarde está a 

entrar no mercado do trabalho.

Revelam-se relutantes em realizar 

tarefas básicas que acham indignas, 

para as suas qualificações.

Têm necessidade de obter feedback 

dos seus chefes (likes) e alguma 

dificuldade em aceitar as hierarquias



Supostamente

..menos “saltitantes” na procura de 

trabalho e mais apostados numa carreira

…vêem-se a trabalhar e a colaborar com 

os outros colegas, mas tudo isto em modo 

online. 

Procuram e valorizam um workstyle em 

vez de um lifestyle



Supostamente

Não são muito pacientes!

Desistem facilmente e “stressam” quando 

encontram uma dificuldade que não 

conseguem contornar ou encaixar no seu 

racional.

Reagem bastante bem a um incentivo

monetário (spot) que tem a capacidade de 

rapidamente os (re)motivar 



… e em Portugal?



A Florbela vai dizer…!



Obrigado!


