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A GERAÇÃO “Z” EM PORTUGAL
UMA SONDAGEM NACIONAL



G E R AÇÃO  Z
S O N D A G E M  N A C I O N A L



O ESTUDO

• O estudo teve como objetivo 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) 

OBJETIVOS

• Caraterização da Geração Z e respetiva associação à era 
tecnológica.

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

RESULTADOS



FICHA TÉCNICA E 
METODOLOGIA 



FICHA TÉCNICA E 
METODOLOGIA

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

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).

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

Intervalo de confiança: 95%.

FT



COMPORTAMENTO E 
MOTIVAÇÃO DIGITAL



DETERMINAR A IMPORTÂNCIA DADA PELOS GENZER’S À 
INTERAÇÃO EM REDES SOCIAIS
E SIMULTANEAMENTE DESPISTAR ALGUNS ASPETOS RELATIVOS À AUTOIMAGEM, AUTOACEITAÇÃO, MATERIALISMO E 
TOLERÂNCIA



AUTOIMAGEM



Os GenZer’s
revelam um grau 
significativo de 
autoconfiança.

…mas, ainda um 
grau de 

imaturidade sobre 
as decisões a 

tomar.

Os GenZer's são 
supostamente 
autodidatas e 
voluntaristas.

Revelam uma 
capacidade de ser 
imaginativos/as a 

pensar em 
soluções.

DETERMINAR CARACTERÍSTICAS DE PERFIL DOS GENZER’S RELATIVOS À 
AUTOIMAGEM
NOMEADAMENTE AUTOCONFIANÇA, INSEGURANÇA, CRIATIVIDADE, VOLUNTARISMO E SOCIABILIDADE 

Revelaram um 
grau de ansiedade 

ainda elevado, 
embora não se 

considerem 
imaturos

Revelam 
capacidade e 
tendência do 

auto-escrutínio
dos seus atos.

Indiciam 
transparência e 
sociabilidade.



DADOS E SEGURANÇA ONLINE



DETERMINAR CARACTERÍSTICAS DOS 
GENZER’S
RELATIVAS À PREOCUPAÇÃO QUE DEMONSTRAM COM A SUA SEGURANÇA 
NA PARTILHA DE DADOS ONLINE, EM TERMOS DE EXPOSIÇÃO A HACKING, 
PHISHING E MONITORIZAÇÃO. 

• Os GenZer’s revelam uma preocupação real por 
exporem os seus dados na net.

• 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. 





DETERMINAR CARACTERÍSTICAS DOS 
GENZER’S
RELATIVAS A ASPETOS DE SOCIALIZAÇÃO E CIDADANIA. 
A ASPETOS RELATIVOS A ESTILO DE VIDA (SOCIALIZAÇÃO NOS TEMPOS 
LIVRES), ASPETOS DE INTERVENÇÃO CÍVICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL. 

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 
cotam-se num nível substancialmente inferior, na casa dos 11%.



CIDADANIA

VALORES

• Na interpretação das respostas às questões 

do foro da CIDADANIA foi possível concluir 

que as causas relativas à 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 à 

justiça moral e a política, seja local ou 

nacional, são as que revelam um menor 

interesse por parte dos jovens GenZer’s.

• Foi possível confirmar uma menor 

tendência de motivação e interesse pelas 

causas da igualdade racial/diversidade, 

pelas causas da igualdade do género ou dos 

animais, em contraste com uma maior 

tendência de motivação e interesse por 

causas de intervenção social e 

responsabilidade ambiental.

DETERMINAR CARACTERÍSTICAS DOS GENZER’S

RELATIVAS A ASPETOS DE SOCIALIZAÇÃO E CIDADANIA. 
A ASPETOS RELATIVOS A ESTILO DE VIDA (SOCIALIZAÇÃO NOS TEMPOS LIVRES), ASPETOS DE INTERVENÇÃO CÍVICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL. 

• Na interpretação das questões relativas à 

sua ESCALA DE VALORES, podemos concluir

que esta geração revela uma particular 

exigência por Valores de Transparência. 

Valorizam bastante a Responsabilidade 

Ambiental achando que deve ser um fator 

importante no comportamento das 

Empresas. 

• Consequentemente, estes valores devem 

ser objeto de especial atenção por parte 

das Empresas, de modo a captarem a 

aceitação das suas propostas por parte dos 

membros da Geração “Z”.





U T I L I Z A Ç Ã O
D E  I N T E R N E T

DETERMINAR CARACTERÍSTICAS DOS GENZER’S
RELATIVAS A UTILIZAÇÃO DA INTERNET. DETERMINAR O TEMPO GASTO NA REDE, O DISPOSITIVO 
PREFERENCIAL DE ACESSO E O OBJETIVO DA UTILIZAÇÃO

3 A 6 HORAS/DIA
UTILIZAÇÃO MÉDIA

• Na interpretação do perfil revelado de UTILIZAÇÃO DA INTERNET, pode concluir-se que os 
Genzer’s passam em média entre 3 a 6 horas por dia conectados 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 prende-se primordialmente com o entretenimento e 
socialização, deixando para segundo plano motivos profissionais ou compras.



COMPORTAMENTO NAS REDES 
SOCIAIS



X1

DETERMINAR CARACTERÍSTICAS DOS GENZER’S
RELATIVAS À SUA PARTICIPAÇÃO NAS REDES SOCIAIS. DETERMINAR QUAIS AS PRINCIPAIS PLATAFORMAS UTILIZADAS (REACH), AS PLATAFORMAS PREFERIDAS (SHARE), AS 
PUBLICAÇÕES NAS REDES E OS CONTEÚDOS QUE OS JOVENS MAIS SEGUEM

REACH

47% -54% 78% -90% 18% -30%

TAXA DE PENETRAÇÃO



X1

DETERMINAR CARACTERÍSTICAS DOS GENZER’S
RELATIVAS À SUA PARTICIPAÇÃO NAS REDES SOCIAIS. DETERMINAR QUAIS AS PRINCIPAIS PLATAFORMAS UTILIZADAS (REACH), AS PLATAFORMAS PREFERIDAS (SHARE), AS 
PUBLICAÇÕES NAS REDES E OS CONTEÚDOS QUE OS JOVENS MAIS SEGUEM

SHARE

47% -54% 78% -90% 18% -30%

Em termos de share é possível 
constatar que o Instagram é a 
rede social de eleição de esta 
geração, com mais de 45% de 
share, enquanto o Facebook
caiu nitidamente de 
relevância e de importância 
entre os GenZer’s, obtendo 
cerca de metade da audiência 
declarada do Instagram.

De registar o 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%.



R2

DETERMINAR CARACTERÍSTICAS DOS GENZER’S
RELATIVAS À SUA PARTICIPAÇÃO NAS REDES SOCIAIS. DETERMINAR QUAIS AS PRINCIPAIS 
PLATAFORMAS UTILIZADAS (REACH), AS PLATAFORMAS PREFERIDAS (SHARE), AS 
PUBLICAÇÕES NAS REDES E OS CONTEÚDOS QUE OS JOVENS MAIS SEGUEM

TOP AREAS DE INTERESSE 

  Vídeos e espetáculos 59% 

  Tecnologia  
  Humor 38% 

  Futebol/Desporto  

  

Lifestyle 
Saúde e vida saudável 

Ambiente, pets, natureza 
Moda e Marcas 

34% 

  

Empty funny 31% 

(tikToks, sondagens)  
  Socialite  
  Concursos e reality 

24% 

  Celebridades 

  Fofocas e influencers 

  Política e Sociedade 24% 

 



FUTURO E AS TECNOLOGIAS



AUSCULTAR OS GENZER’S
RELATIVAMENTE À SUA LEITURA SOBRE O “FUTURO” TECNOLÓGICO, A SUA 
AFINIDADE COM ELEMENTOS AVANÇADOS (ASSISTENTE VIRTUAL, ROBOTS, 
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL), CONHECER O GRAU DE ABERTURA À APLICAÇÃO DAS 
TECNOLOGIAS NA SUA VIDA FUTURA E O SEU GRAU DE PREOCUPAÇÃO COM A
EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA

Na interpretação do perfil revelado e das opiniões sobre 
o FUTURO E AS TECNOLOGIAS, pode concluir-se que os 
Genzer’s 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 digital-nativa! 



COMPORTAMENTO DE 
COMPRA



• Os GenZer’s 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 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.

COMPORTAMENTOS E DETERMINANTES DA INTENÇÃO DE COMPRA

COM VISTA A ENCONTRAR TRAÇOS E CARACTERÍSTICAS OBJETIVAS DO COMPORTAMENTO DOS GENZER’S



COMPORTAMENTOS E DETERMINANTES DA INTENÇÃO DE COMPRA

COM VISTA A ENCONTRAR TRAÇOS E CARACTERÍSTICAS OBJETIVAS DO COMPORTAMENTO DOS GENZER’S

• 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;

• 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 características 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.



COMPORTAMENTOS E DETERMINANTES DA INTENÇÃO DE COMPRA

COM VISTA A ENCONTRAR TRAÇOS E CARACTERÍSTICAS OBJETIVAS DO COMPORTAMENTO DOS GENZER’S

• 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%. 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%.

• Revelam-se como sendo fundamentais no processo de decisão das compras online as pesquisas no site 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 sites de rating e de comparação de preços são menos 
populares entre os GenZer’s para a formação da intenção de compra online.



Obrigada!
florbela.borges@multidados.com


