


A GERAÇÃO Z, dos nascidos entre 1995 e 2010, é a primeira 
geração de verdadeiros nativos digitais. Esses jovens, que já 
representam 20% da população brasileira, estão chegando aos 
poucos chegando às empresas e influenciando outras gerações 
com seu comportamento e suas crenças.
É a primeira geração que, desde muito cedo, foi exposta à 
internet, às redes sociais e às tecnologias mobile. 

Para entender quem é a geração Z e qual seu impacto nos padrões de consumo no 
Brasil, a consultoria McKinsey realizou um estudo em parceria com a Box 1824, agência 
de pesquisa especializada em tendências de consumo, comportamento e inovação. 

A pesquisa considerou insights qualitativos sobre a geração Z obtidos em três cidades 
brasileiras (Recife, Rio de Janeiro e São Paulo), além de dados quantitativos com pessoas 
de diferentes gerações e classes sociais. Nesse estudo, o objetivo principal era entender 
como essa nova geração influencia a população como um todo e quais suas implicações 
para o consumo. 

Os resultados, porém, dão uma boa ideia dos desafios que as empresas – e mais espe-
cificamente os RHs dessas empresas – têm pela frente com a chegada desses jovens às 
suas equipes. 



Segundo o estudo, quatro comportamentos-chave da geração Z são ancorados em um 
elemento: a busca pela verdade. Isso significa que os verdadeiros nativos digitais valorizam 
a expressão individual e rejeitam rótulos. Eles se mobilizam em comunidades por diferentes 
causas em que acreditam. Apostam no diálogo como maneira de resolver conflitos e mel-
horar o mundo. Por fim, são altamente analíticos e pragmáticos ao tomar decisões e relacio-
nar-se com organizações. Por esses motivos, o estudo define a geração Z como True Gen.

PENSANDO NESSES 
JOVENS COMO 
CONSUMIDORES, O 
ESTUDO ALERTA QUE AS 
EMPRESAS DEVEM 
REPENSAR SUA FORMA 
DE ENTREGAR VALOR, 
REEQUILIBRAR A 
ESCALA E A PRODUÇÃO 
EM MASSA COM A 
PERSONALIZAÇÃO E, 
SOBRETUDO, SER 
COERENTE AO 
ABORDAR SEU 
MARKETING E A ÉTICA 
DE SEU TRABALHO.

Pensando em empresas como empregadoras, podemos entender por que são cada 
vez mais relevantes a experiência do empregado e do candidato, o alinhamento de 
valores entre empresas e funcionários, a diversidade e a busca por um sentido no 
trabalho. E tanto quanto para o marketing, não basta para o RH ter um discurso 
convincente. É preciso que exista coerência entre discurso e prática – sob o risco de 
perder a confiança desses talentos que estão chegando ao mercado de trabalho. 



Segundo o estudo da McKinsey, gerações são reflexo do contexto em que estão inseridas. A 
consultoria lembra que os chamados baby boomers (nascidos entre 1940 e 1959) viveram o 
pós-guerra e foram marcados pelo consumo como uma expressão de ideologia. A geração X 
(nascidos entre 1960 e 1979), por outro lado, se caracteriza pelo consumo de status, enquan-
to os Millennials (nascidos entre 1980 e 1994) consomem experiências.

Já para a geração Z, a motivação do consumo é a busca pela verdade – seja ela pessoal ou 
coletiva. “Os integrantes deste grupo sentem-se confortáveis em não ter uma única maneira 
de ‘ser quem são’’’, afirma o estudo. E essa busca por autenticidade resulta em mais liberdade 
de expressão e maior abertura para compreender diferenças individuais.



UMA GERAÇÃO INCLUSIVA QUE DEFENDE SUAS CAUSAS

Segundo a McKinsey, 
76% dos jovens da 
geração Z declaram 
seguir uma religião. 

Ao mesmo tempo, são mais aber-
tos do que outras gerações a temas 
não necessariamente alinhados 
às crenças de suas religiões. Por 
exemplo, 20% não se consideram 
exclusivamente heterossexuais. Em 
todas as outras gerações, essa fatia 
não passava de 10%. E tem mais. 
Nada menos que 60% acreditam que 
casais do mesmo sexo devem poder 
adotar crianças – isso significa 10 
pontos percentuais a mais do que 
pessoas das demais gerações.



Como esses jovens estão sempre conectados e avaliando uma enorme quantidade de in-
formações e influências a todo momento, o “eu” é o lugar de experimentar, testar, mudar. 
Sete de cada dez membros da geração Z afirmam que é importante defender causas rel-
acionadas à identidade. Eles estão mais interessados do que qualquer outra geração em 
discussões sobre raça e etnia, direitos humanos, questões LGBT e feminismo.

ESSA FLUIDEZ DE GÊNERO PODE SER 
O REFLEXO MAIS EVIDENTE DA 
CARACTERÍSTICA “UNDEFINED ID”, 
MAS NÃO É O ÚNICO.



OUTRO ASPECTO INTERESSANTE APONTADO PELA PESQUISA É QUE ESSA 
GERAÇÃO ÉEXTREMAMENTE INCLUSIVA. ESSES JOVENS NÃO FAZEM DISTINÇÃO 
ENTRE AMIGOS ONLINE OU OFF-LINE, CIRCULAM POR DIFERENTES 
COMUNIDADES DEPENDENDO DAS CAUSAS QUE DESEJAM DEFENDER E USAM A 
TECNOLOGIA – E SEU PODER MOBILIZADOR - PARA QUE ISSO ACONTEÇA. 

“Entre eles, 66% definem a palavra ‘comunidade’ como grupo criado por interesses comuns – 
e não por origem econômica ou nível de educação similar, que são parâmetros mais usados 
pela geração X e pelos baby boomers”, afirma a McKinsey. Além disso, 52% consideram natu-
ral pertencer a grupos diferentes (ante 45% das outras gerações), bem como movimentar-se 
entre eles.

Outra característica interessante dos Zs é acreditar no diálogo e lidar bem com opiniões 
diferentes em famílias e até nas organizações com que interagem. Eles são capazes, por 
exemplo, de dialogar com instituições que não estejam de acordo com seus valores pes-
soais, sem abrir mão de suas crenças. Em vez de romper com o sistema e as instituições, 
preferem interagir e extrair tudo aquilo que faz sentido para eles.

Prova disso é que, enquanto 57% dos baby boomers, geração X e millennials dizem acredi-
tar que é preciso romper com o sistema para mudar o mundo, entre os Zs essa parcela cai 
para 49%.



De acordo com a pesquisa, 42% dos que têm 17 e 23 anos já estão trabalhando, seja em 
período integral, meio período ou como freelancer, número considerado alto para essa 
faixa etária. 
E a característica de tolerância também é ressaltada na relação desses 
jovens com as empresas. Apenas quatro em cada dez esperam que as marcas respondam 
reclamações de clientes no mesmo dia. Só para comparar, entre as pessoas nascidas até 
1994, mais da metade tem essa demanda.

OUTRO DADO SURPREENDENTE É QUE MUITOS DESTES JOVENS ACREDITAM 
QUE A ESTABILIDADE NO TRABALHO SEJA MAIS IMPORTANTE QUE O DINHEIRO. 
E ELES MOSTRAM PREOCUPAÇÃO EM TER UM EMPREGO FORMAL.

Com esse dado, podemos imaginar que esses 
jovens também possam ser mais tolerantes em 
relação ao desenvolvimento de sua carreira, ao 

contrário dos seus antecessores, que 
tipicamente pulavam de emprego em emprego 

em busca da maior velocidade 
de crescimento possível. 



Para a geração Z, e cada vez mais para as outras gerações também, consumir significa ter 
acesso a produtos ou serviços, mas não necessariamente possui-los. “À medida que o acesso 
se torna a nova forma de consumo, o valor está em ter acesso ilimitado (como streaming de 
vídeos, assinaturas e compartilhamento de carros) ”, afirma o estudo. 

Ou seja, produtos tornam-se serviços e os serviços conectam os consumidores.
Para as empresas, como empregadoras, a novidade é que o consumo colaborativo também 
é visto como uma maneira de gerar renda adicional, a chamada gig economy. 
Por meio dela, consumidores podem trabalhar temporariamente para as empresas com as 
quais mantêm relacionamento. 

Também é bastante importante observar que os Zs têm como uma de suas principais carac-
terísticas a expressão da identidade individual – inclusive em relação ao consumo. Entre os 
entrevistados, 58% das pessoas da classe A e 43% da classe C afirmam que pagariam mais 
por ofertas personalizadas. Além disso, 70% das pessoas da classe A e quase 60% da classe 
C estariam dispostas a pagar mais ao reconhecer marcas alinhadas às causas com as quais 
elas se identificam. 

Outro ponto de destaque da pesquisa é que 48% valorizam marcas que não 
classificam os itens como masculino ou feminino (genderless), número que 

cai para 38% em outras gerações.



E O DESAFIO NÃO PARA POR AÍ. 
Esses jovens também esperam que as marcas se posicionem. 

Porém, não setrata de ter um posicionamento politicamente correto em relação 
aassuntos variados.

Eles esperam que elas elejam causas específicas que façam sentido para o seu mercado e 
sobre as quais tenham algo a acrescentar. “Em um mundo transparente, consumidores jov-
ens consideram que a ética de uma marca deve ser a mesma da instituição à qual essa marca 
pertence e de toda a cadeia de parceiros e fornecedores”, afirma o estudo. Ou seja, é preciso 
haver coerência do início ao fim. 

Essa necessidade é reforçada pelo fato de a geração Z ser muito bem informada e poder rap-
idamente acessar informações, atualizar-se e formar uma opinião. “Se uma marca anuncia di-
versidade, mas não possui diversidade em sua equipe, esse fato dificilmente será ignorado”, 
alerta a McKinsey. 

Prova disso é que 70% dos entrevistados dizem que procuram comprar produtos de empre-
sas que consideram éticas e cerca de 65% buscam averiguar a origem daquilo que compram 
(onde é fabricado, do que é feito, como é feito). Além disso, aproximadamente 80% afirmam 
lembrar de pelo menos um escândalo ou controvérsia envolvendo alguma empresa e a mes-
ma porcentagem relata ter deixado de comprar produtos dessas empresas.

Tudo isso obviamente exige que as empresas sejam muito transparentes em relação aos 
assuntos com os quais se envolverão, garantindo que toda sua cadeia de valor seja igual-
mente coerente com a posição que defende. E todos esses dados, enfim, podem gerar um 
bom insight sobre o caminho que as empresas devem seguir para atrair não apenas esses 
consumidores, mas também esses novos talentos para suas equipes. 

SE JÁ É FATO QUE AS EMPRESAS BUSCAM PROFISSIONAIS ALINHADOS AOS 
SEUS VALORES, A REALIDADE AGORA É QUE ESSES JOVENS TAMBÉM ESTÃO 

EXTREMAMENTE SELETIVOS NA BUSCA POR EMPRESAS QUE DE FATO 
DEFENDAM CAUSAS RELEVANTES PARA ELES. 


