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RESUMO 

  

A Geração Z engloba os nascidos após o início dos anos 1990. Esses indivíduos possuem, em 

geral, maior desenvoltura com as novas tecnologias, por estarem em contato direto com o 

mundo digital, muito embora essa ideia possa ser problematizada em razão das diferenças 

econômicas e sociais que o conceito de geração apresenta em seu bojo. Nesse contexto, este 

estudo objetiva compreender as características de consumo da Geração Z e apontar 

perspectivas, tendências e oportunidades às Relações Públicas no âmbito empresarial. Com 

base nessas reflexões, busca-se, particularmente, caracterizar as tendências psicossociais e de 

consumo desse grupo populacional, considerando-se a desigualdade de renda entre esses 

adolescentes; avaliar a representatividade das novas tecnologias digitais de informação e 

comunicação como suporte que viabiliza os relacionamentos entre os grupos da Geração Z e 

as empresas; e indicar pontos de atenção na elaboração de estratégias de Relações Públicas 

para o relacionamento com esses grupos. Para o levantamento dos dados necessários ao 

alcance desses objetivos, apresenta-se uma pesquisa exploratória qualitativa e quantitativa, 

desenvolvida junto a dois grupos distintos pertencentes à Geração Z: os adolescentes das 

classes de renda definidas como A e B e os da D e E. Com a análise dos resultados, observa-

se que, de modo geral, o comportamento dessa geração está intimamente ligado às influências 

desencadeadas em sua formação pelo advento das tecnologias. Contudo, as disparidades entre 

as classes econômicas implicam diferentes comportamentos de consumo e comunicação, não 

sendo possível compreender esta geração como grupo uniforme, no que toca, entre outros 

aspectos, aos seus hábitos de consumo e relacionamento com as empresas. Assim, deve-se 

ressaltar a necessidade de adaptação dos esforços de Relações Públicas a esta complexa 

realidade, com o uso de ferramentas on-line e off-line para dialogar com os indivíduos dessa 

geração. 

 

Palavras-chave: Consumo. Geração Z. Relações Públicas. Tecnologias de Informação e 

Comunicação. 

  



 

ABSTRACT 

  

Generation Z includes those born after the early 1990s. These individuals, in general, have 

greater ease in the use of new technologies, as they are in direct contact with the digital world, 

even though this concept may be questioned because of economic and social differences that 

the concept of generation presents in its core. In this context, this study aims to understand the 

consumption characteristics of Generation Z and point out perspectives, trends and 

opportunities for Public Relations in the business scope. Based on these considerations, we 

seek to characterize the psychosocial and consumption trends of this population, considering 

the income inequality among these adolescents; assess the representativeness of new digital 

information and communication technologies as a support that enables the relationships 

between Generation Z and businesses; and indicate points of attention in the development of 

strategies for public relations for the relationship with these groups. To gather data needed to 

achieve these goals, we present a qualitative and quantitative exploratory research developed 

along two distinct groups that belong to Generation Z: the teenagers of income classes defined 

as A and B and D and E. With the analysis of the results, it is observed that, in general, the 

behavior of generation is closely linked to the influences suffered in their formation triggered 

by the advent of technology. However, disparities between economic classes imply different 

consumer and communication behaviors, so it is not possible to understand this generation as 

a uniform group, as regards, among other aspects, their consumption habits and relationships 

with companies. Thus, we must highlight the need for adaptation of public relations efforts to 

this complex reality, with the use of online and offline tools to engage with individuals of this 

generation. 

 

Keywords: Consumption. Information and Communication Technologies. Generation Z. 

Public Relations.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

As gerações representam, em uma análise histórica e sociológica, grupos de 

indivíduos que nasceram e cresceram em dada época e que, por consequência, tiveram sua 

vivência e visão de mundo impactadas pelos mesmos eventos, fatos históricos, momentos 

políticos e sociais e pelas tecnologias de seu tempo. Essa classificação dos indivíduos em 

grupos geracionais permite, entre outras observações, a comparação dos comportamentos e 

atitudes juvenis em épocas distintas, sob a influência de diferentes variáveis temporais. 

Geração Z, por sua vez, é o nome atribuído ao grupo geracional que abrange os 

atuais adolescentes. Sua representatividade na população brasileira é relevante: os nascidos de 

1993 a 2012 representam 31,5% da população residente no País, neste último ano 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE, 2012). Algumas 

características apontadas sobre esses sujeitos indicam que eles desenvolveram, durante sua 

infância e adolescência, habilidades relativas ao uso das novas tecnologias da comunicação, 

integrando-as, de forma natural, nos seus cotidianos (TAPSCOTT, 1999; DOSSIÊ 

UNIVERSO JOVEM MTV, 2010; CERETTA; FROEMMING, 2011). O fato de parecerem 

nascer sabendo a linguagem digital levou Marc Prensky (2001), citado por Marina Miranda 

Fagundes (2011), a atribuir à Geração Z a designação de “nativos digitais”.  

Entretanto, é necessário considerar que a classificação em gerações não corresponde, 

fielmente, à categorização da população em grupos uniformes de indivíduos. Inúmeras 

variáveis, como os contextos social, cultural e econômico, podem interferir nas características 

dos sujeitos apontados como membros de um mesmo grupo geracional. Essa desigualdade, 

observável na conjuntura social brasileira, gera como implicação a restrição à participação nas 

mesmas experiências, à adoção dos mesmos comportamentos e ao acesso aos mesmos bens 

materiais e simbólicos (FINOCCHIO, 2007; BORELLI; OLIVEIRA; ROCHA, 2008; 

OLIVEIRA; PICCININI; BITENCOURT, 2012). Um exemplo dessa exclusão é verificável 

na limitação no acesso às tecnologias da comunicação, que, comumente, produz 

diferenciações no desenvolvimento cultural e comportamental das gerações. Como 

consequência, observa-se que essas diferenças impactam significantemente também na 

formação do perfil de consumo dessa população, por afetar a viabilidade das práticas 

vinculadas à compra de produtos e serviços. 

Ainda a respeito das práticas relacionadas a esse processo de aquisição de bens, outro 

aspecto atribuído aos membros da Geração Z indica que eles, desde já, possuem iniciativa 

para decisões de consumo, além de influenciarem as escolhas referentes à compra por parte de 
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familiares e amigos. Dessa forma, esses adolescentes realizam atividades como consumidores 

e clientes de diversas empresas, concretizando atitudes vinculadas ao consumo de produtos e 

serviços oferecidos pelas mais diversas organizações. 

O público consumidor, do qual a Geração Z faz parte, compõe o conjunto de 

públicos de interesse das empresas comerciais. Esses públicos são grupos de indivíduos que 

“[...] pertencem ao relacionamento contínuo e necessário da organização, garantindo-lhe a 

sobrevivência e o apoio ostensivo às suas atividades e contribuindo para criar um conceito 

favorável da empresa junto à opinião pública.” (FRANÇA, 2004, p. 121). Ou seja, são 

conjuntos de indivíduos que possuem algum vínculo de interesse com a organização e com os 

quais a empresa relaciona-se de forma contínua. 

 No âmbito da comunicação organizacional, a área que tem seu foco voltado para a 

análise, construção e manutenção dos relacionamentos entre a organização e os públicos de 

interesse é o campo das Relações Públicas. Suas responsabilidades abrangem o planejamento, 

promoção, mediação e administração dos vínculos entre essas duas instâncias, com vistas à 

gestão planejada e estratégica das conexões formadas entre ambos. A importância de tal 

atividade está nos possíveis impactos que ações, posicionamentos e declarações inadequados 

podem gerar à empresa e ao seu mercado (BUENO, 2000). Com a força do processo 

comunicacional potencializada pela aceleração do trânsito de informações, decorrente das 

novas tecnologias, a comunicação organizacional deve ser considerada uma área estratégica 

das empresas, cuja gestão apropriada é essencial ao bom andamento dos negócios e ao alcance 

dos objetivos comerciais e institucionais. 

Diante desse quadro, o presente estudo tem como objetivo analisar a Geração Z 

como grupo participante do público consumidor que se relaciona com as organizações. 

Pretende-se, nesse sentido, compreender as características de consumo desse grupo geracional 

e apontar perspectivas e oportunidades às Relações Públicas no âmbito empresarial. De modo 

específico, esta investigação tem como finalidade caracterizar as tendências psicossociais e de 

consumo da Geração Z, considerando-se, entretanto, a desigualdade social entre esses 

adolescentes, e indicar pontos de atenção na elaboração de estratégias de Relações Públicas 

para o relacionamento com esse público. 

A relevância de aprofundar o conhecimento do comportamento desse grupo no 

contexto do consumo e das Relações Públicas está baseada no fato de que a Geração Z, 

mesmo ainda estando na adolescência, já integra os públicos de interesse de diversas 

organizações – e a tendência é que integrem cada vez mais, com a breve entrada no mercado 

de trabalho. A metodologia deste estudo, que viabilizará o atendimento dos objetivos 
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propostos, é baseada em duas etapas. A primeira engloba uma pesquisa bibliográfica e 

contextual sobre os campos temáticos abordados, divida em dois capítulos. O primeiro 

capítulo expõe a conceituação do que são os grupos geracionais, o relacionamento 

intergeracional, as especificidades do contexto sociocultural da modernidade e a crítica que se 

pode fazer à aplicação da divisão dos indivíduos em gerações, com base nas disparidades 

econômicas e sociais presentes na sociedade brasileira.  

Posteriormente, abordaremos as características comportamentais e comunicacionais 

de cada uma das gerações de nascidos após a Segunda Guerra Mundial, período em que 

ocorreu uma valorização da juventude como força renovadora da sociedade, culminando com 

a caracterização comportamental, psicossocial e dos hábitos de consumo e comunicação da 

Geração Z. Com esse propósito, recorremos a contribuições de autores nacionais e 

internacionais que definem o perfil das gerações Baby Boomers, Geração X, Geração Y e 

Geração Z, acrescidos de dados estatísticos disponibilizados por instituições como o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Centro de Estudos sobre as Tecnologias da 

Informação e da Comunicação (CETIC.br) e o Instituto Brasileiro de Opinião Pública e 

Estatística (IBOPE), de modo que se possa visualizar o contexto em que está inserida a 

suposta Geração Z brasileira. 

O segundo capítulo explora os temas da Comunicação Organizacional e das Relações 

Públicas, relacionando essas temáticas com duas características verificadas na Geração Z: a 

sua inserção no público consumidor e a sua naturalidade no uso da internet e das novas 

tecnologias da informação e comunicação. Para melhor compreendermos os aspectos 

envolvidos nas atividades on-line exercidas pela Geração Z, exploraremos a conceituação do 

ciberespaço e da cibercultura, buscando também identificar as oportunidades que este 

ambiente disponibiliza às Relações Públicas, para o alcance dos objetivos comunicacionais 

das organizações. 

Na segunda etapa metodológica desta investigação, após a reflexão realizada com o 

suporte das bases teóricas e contextuais, apresentaremos os resultados de uma pesquisa de 

campo, de caráter exploratório, realizada junto a dois grupos de adolescentes, pertencentes às 

classes sociais A e B e D e E. No terceiro capítulo expõe-se, assim, aspectos referentes à essa 

pesquisa quantitativa e qualitativa, que averigua quais as características desses grupos 

distintos, quanto a suas práticas de consumo e de relacionamento com as empresas.  

Nessa acepção, com a presente monografia, pretende-se ressaltar a importância da 

observação e análise do comportamento e anseios do público consumidor composto pelos 

atuais adolescentes, considerando, para tanto, o contexto socioeconômico e cultural em que 
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estão inseridos. Além disso, busca-se evidenciar a necessidade do estabelecimento de um 

diálogo recíproco entre a organização e esses “nativos digitais”, com o planejamento de ações 

adequadas à construção do relacionamento com esse grupo, diante de suas especificidades 

psicossociais e de consumo. 
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2 AS GERAÇÕES, SUAS CARACTERÍSTICAS E PADRÕES DE 

RELACIONAMENTO  

 

O termo geração, dependendo de seu contexto de utilização, pode significar 

diferentes conceitos. Algumas de suas aplicações na linguagem cotidiana e acadêmica 

remetem, além do “ato ou efeito de gerar”, a uma classe genealógica ou a um grupo etário 

específico (FORQUIN, 2003). Trata-se, portanto, de uma forma de designar um conjunto de 

indivíduos que possuem como característica comum a idade ou o grau de filiação, o que 

possibilita diferenciá-los de indivíduos de outros grupos. 

Na História e na Sociologia, no entanto, essa palavra expressa uma ideia com um 

enfoque sutilmente diferente. Jean-Claude Forquin (2003, p. 3) aponta que o conceito de 

geração, nestas áreas, indica “[...] um conjunto de pessoas que nasceram mais ou menos na 

mesma época e que têm em comum uma experiência histórica idêntica e/ou uma proximidade 

cultural.” Dessa forma, já não é apenas a faixa etária ou a genealogia o que designa um grupo 

geracional: a vivência de experiências semelhantes ao longo da existência influencia a 

formação cultural desses indivíduos, e é isso o que, de fato, permite estabelecer uma ligação 

entre eles. 

Olga Cristina Amato Balian (2009, p. 6) reforça essa ideia ao indicar que a idade não 

basta para delimitar se uma pessoa é de uma ou de outra geração. O que define essa 

classificação, segundo a consultora organizacional, são os diversos fatores sociais que 

influenciam a visão de mundo dos indivíduos, como fatos históricos, cultura, política e 

tecnologias da época. Tal definição pode aproximar o termo geração do significado da palavra 

coorte, utilizada na Demografia para designar um conjunto de pessoas nascidas no mesmo 

período. No entanto, o significado de geração é mais abrangente do que o de coorte, 

extrapolando a divisão dos indivíduos com base na cronologia e abarcando, também, os que 

tiveram suas ideias e atitudes modeladas pelas mesmas experiências. 

A esse respeito, Forquin (2003, p. 3) define que 

 
Com efeito, uma geração não é formada apenas por pessoas de mesma idade 

ou nascidas numa mesma época, e sim também por pessoas que foram 

modeladas numa época dada, por um mesmo tipo de influência educativa, 

política ou cultural, ou que vivenciaram e foram impressionadas pelos 
mesmos eventos, desenvolvem sobre a base de uma experiência comum ou 

semelhante, [sic] os elementos de uma consciência de se ter vínculos em 

comum, o que pode ser chamado de “sentimento de geração” ou ainda de 
“consciência de geração”. 
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O sociólogo Karl Mannheim aborda esse tema no artigo “O problema das gerações”, 

publicado na Alemanha em 1928 (apud FORQUIN, 2003; WELLER, 2010). O artigo é 

desenvolvido, inicialmente, por meio de uma revisão da teoria explorada até então por outros 

estudiosos. Com base nesses enfoques teóricos, Mannheim indica que, para o estudo das 

gerações, é mais adequada uma abordagem qualitativa do que a captação de dados 

quantitativos. Isso ocorre porque a simples associação das gerações a um período de tempo 

seria uma simplificação do conceito e deixaria de levar em conta o “tempo interior”, a 

compreensão pessoal do tempo por cada indivíduo, que não pode ser medida senão 

qualitativamente. 

Sobre este aspecto, o autor expõe que: 

 
Indivíduos que crescem como contemporâneos experimentam nos anos de 

maior disposição à receptividade, mas também posteriormente, as mesmas 

influências condutoras tanto da cultura intelectual que os impressiona como 
da situação político-social. Eles constituem uma geração, uma 

contemporaneidade, porque essas influências são homogêneas. Justamente 

por essa mudança – de que a contemporaneidade não significa uma data 

cronológica no histórico da humanidade mas uma similaridade de influências 
existentes –, a questão colocada escapa de um plano que tendia a converter-

se em uma aritmética mística, ao domínio da simples compreensão da 

temporalidade interior que pode ser percebida (MANNHEIM, 1928, p. 516s, 
apud WELLER, 2010, p. 208-209). 

 

Nessa perspectiva, verifica-se que o autor reafirma que o que permite vincular as 

pessoas a uma geração é a vivência de experiências semelhantes, que exercem o mesmo tipo 

de influência e acabam por “moldar” características culturais e comportamentais. Dessa 

forma, o vínculo geracional promove uma conexão casual e dinâmica entre os indivíduos, que 

podem não se compreender como um grupo de fato (WELLER, 2010). 

De modo mais específico, Tamara Erickson (2009, p. 87) salienta que são os fatos 

experimentados durante a fase da juventude que delineiam os traços comportamentais de uma 

geração. Tal apontamento está baseado em pesquisas da Psicologia do Desenvolvimento, 

segundo as quais “[...] a maioria dos indivíduos incorpora as ideias e os conceitos mais fortes 

em seus primeiros anos de adolescência. Aquilo que vivenciam nessa fase influencia 

fortemente seu comportamento na idade adulta” (ERICKSON, 2009, p. 87). É possível inferir, 

portanto, que as características de uma geração são moldadas, principalmente, na fase juvenil.  

A adolescência, no entanto, não é facilmente conceituável. Henrique Feldmann 

(2008, p. 38-39) expõe que, “Em geral, o termo é associado a uma determinada faixa etária e 

pode ser respaldado por algum fator de definição, seja psíquico, biológico, neurocientífico, 

legal ou comportamental.” O Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990a), por 
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exemplo, simplifica o conceito ao estabelecer em seu artigo 2.º que a adolescência 

corresponde à faixa etária dos 12 aos 18 anos de idade. Porém, como exposto anteriormente, 

tal definição cronológica é aproximativa e subsidiada por traços biológicos, comportamentais, 

sentimentais, biopsicossociais, entre outros (FINOCCHIO, 2007; FELDMANN, 2008). 

Qualquer que seja o critério tomado para definir a adolescência ou a juventude, fica 

claro que estas são condições transitórias posicionadas entre a criança e o adulto. São nessas 

fases, portanto, que ocorrem diversas situações que permitem a transformação e o 

amadurecimento do indivíduo, como a conclusão dos estudos e a inserção no mercado de 

trabalho (FINOCCHIO, 2007). Ainda segundo Feldmann (2008), a ideia e a imagem do 

adolescente como fonte de renovação – e, como consequência, a criação de uma “cultura 

juvenil” – surgiram no período pós-Segunda Guerra Mundial, quando os jovens adquiriram 

importância na reconstrução das sociedades.  

Por ser um grupo mais exposto e atingido pelas mudanças culturais e tecnológicas, o 

jovem é especialmente impactado pelas desigualdades entre classes, pela violência e pelas 

diversas formas de exclusão, como às atreladas a condições de etnia e gênero. No entanto, é 

possível considerar alguns padrões comportamentais comuns a jovens inseridos em diferentes 

contextos sociais. Logo, para o entendimento da cultura juvenil, é preciso compreender “[...] 

jovens e juventudes ao mesmo tempo como referências singulares e gerais [...]” (BORELLI; 

OLIVEIRA; ROCHA, 2008, p. 236), ou seja, é necessário estabelecer um diálogo entre a 

heterogeneidade dos jovens e a existência de características que compõem uma cultura juvenil 

presente na vida dos indivíduos, em todos os setores da sociedade. Esse diálogo é 

indispensável para que o conceito de juventude não seja limitado à nomenclatura de uma 

determinada etapa da vida, correspondente a uma faixa etária específica.  

Conforme expõe Tatiana Chiari (2001) a respeito do mundo ocidental, “A cultura 

jovem é uma cultura planetária desde os anos 50. [...] Fosse brasileiro, americano ou francês, 

o adolescente se identificava com os mesmos ídolos. Ele pertencia mais a sua faixa etária que 

a seu país.” Os jovens desta época compuseram a geração que recebeu o nome de Baby 

Boomers, cujas características serão expostas posteriormente neste estudo.  

Para atender à necessidade de caracterizar os nascidos nos diferentes períodos e 

diferenciá-los dos nascidos em outras épocas, possibilitando estudos e comparações entre 

esses grupos, estabeleceu-se a categorização dos indivíduos em gerações. Quando essa 

classificação surgiu, três razões principais justificaram sua aplicação e sua consequente 

popularização. Estas razões estão indicadas em um artigo da historiadora Annie Kriegel, 

publicado em 1979 e citado por Forquin (2003). 
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O primeiro motivo apontado pela historiadora é o aumento na expectativa de vida. 

Com o prolongamento da vida, é proporcionada aos indivíduos a possibilidade de estabelecer 

vínculos com pessoas de diferentes idades. Logo, a divisão em gerações surge para viabilizar 

o entendimento e acompanhar as características de cada um desses grupos etários ao longo da 

vida e seu relacionamento com os demais grupos. O segundo fator indicado por Kriegel (1979 

apud FORQUIN, 2003) advém do declínio de predicados que definiam claramente uma 

identidade pessoal – por exemplo, conceitos como classe e status. Conforme indicado por 

Zygmunt Bauman (2001, p. 41), “A modernidade substitui a determinação heterônoma da 

posição social pela autodeterminação compulsiva e obrigatória.”; logo, esses rótulos que eram 

impostos às pessoas em virtude de seu nascimento já não possuem, na modernidade 

(BAUMAN, 2001; GIDDENS, 2002), a força de classificação que um dia possuíram, ainda 

que não possam ser totalmente descartados.  

A esse respeito, Anthony Giddens (2002) explica que a modernidade é um fenômeno 

advindo das consequências da industrialização e da expansão do capitalismo. Trata-se de uma 

“era” cujas características são a aceleração do ritmo das mudanças e o paulatino rompimento 

com as tradições, culturas e comportamentos considerados pré-modernos. As mudanças no 

processo de produção pelo uso de máquinas, a constituição de mercados e a comercialização 

do trabalho geraram impactos significativos nas relações sociais, em escala mundial, com 

mudanças amplas e profundas nas práticas até então adotadas. 

Ainda segundo Giddens (2002), há três elementos essenciais para a compreensão 

desse contexto dinâmico. Um deles é a dissociação entre o tempo e o espaço, que implica 

transformações nas experiências e atividades sociais de forma global. A esse respeito, 

Bauman (2001, p. 15) expõe que 

 
A modernidade começa quando o espaço e o tempo são separados da prática 

da vida e entre si, e assim podem ser teorizados como categorias distintas e 

mutuamente independentes da estratégia e da ação; quando deixam de ser, 

como eram ao longo dos séculos pré-modernos, aspectos entrelaçados e 
dificilmente distinguíveis da experiência vivida. 

 

Como esclarece Giddens (2002, p. 22, grifo do autor), “Em situações pré-modernas, 

[...] tempo e espaço se conectavam através da situacionalidade do lugar” – ou seja, para a 

população vivente naquela época, o “quando” e o “onde” eram interligados por um 

determinado comportamento ou situação, vigorando relações humanas de co-presença. Porém, 

na modernidade, o uso de instrumentos e métodos para marcação e organização do tempo e do 
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espaço, como relógios e mapas, indica que tais conceitos já não estão entrelaçados, o que 

provoca transformações nas experiências e atividades sociais, de forma global.  

Outro elemento é composto pelos mecanismos de “desencaixe”, com sistemas 

simbólicos e especializados que transmitem informações abstratas causadoras de 

interferências na vida social. Exemplos de sistemas abstratos amplamente aplicados em 

diversos contextos na modernidade são o dinheiro, que representa um valor padronizado, e a 

os conhecimentos da medicina, cuja validade não depende das pessoas que deles fazem uso. 

Por fim, como sugere Giddens (2002), o terceiro elemento vinculado ao dinamismo da 

modernidade é a “reflexividade”: com o afastamento dos preceitos preestabelecidos, a 

organização social é constantemente revisada e transformada, com base em novos 

conhecimentos acerca de si mesma. 

Nesse aspecto, retomando os apontamentos da historiadora Annie Kriegel (1979 

apud FORQUIN, 2003), a terceira razão apontada para a aplicação da divisão geracional está 

relacionada à aceleração das transformações históricas, que afeta significativamente o 

processo de transmissão do conhecimento e da cultura entre gerações. Isso não significa que 

tais mudanças históricas nas trocas intergeracionais não existiam no passado: na verdade, elas 

já se faziam presentes, porém, não com a velocidade com que se processam as modificações 

nos tempos atuais. Forquin (2003, p. 6-7) explica que “[...] o mundo atual vem passando por 

transformações tão consideráveis, rápidas e radicais que todos os mecanismos, todas as 

funções de transmissão parecem estar acometidos de paralisia.” Dessa forma, podemos 

observar que essa aceleração da temporalidade histórica torna ainda mais complexo o 

processo de reprodução da cultura entre gerações. 

 
Vivemos em um tempo de intensas mudanças, e não existe nada que se torne 

sustentável no tempo que não tenha começado pequeno, simples, e não tenha 

se originado de uma mudança. [...] Estamos em um tempo singular em que 
percebemos inúmeros acontecimentos à nossa volta, todos acompanhados de 

uma infinidade de informações e chegando pelos mais variados meios 

(OLIVEIRA, 2010, p. 21). 

 

A essa modernidade dinâmica, onde tempo e espaço, com frequência, encontram-se 

dissociados e as práticas tradicionais são alteradas por constantes transformações, Bauman 

(2001) atribui a expressão modernidade líquida. Substâncias líquidas não possuem dimensões 

definidas e sofrem, com facilidade, mudanças em sua forma, em contraste com a durabilidade 

e clara definição espacial dos sólidos. Logo, aspectos sociais que resistem à ação do tempo, 

como tradições e costumes, podem ser comparados aos sólidos, enquanto a maleabilidade da 

modernidade permite compará-la aos líquidos. 
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Segundo Bauman (2001), essa mobilidade fluida da modernidade foi obtida por meio 

do “derretimento” dos sólidos pré-modernos, isto é, da alteração da ordem tradicional, das 

instituições e obrigações do passado, tornando-as mutáveis. Ainda que, num primeiro 

momento, a intenção fosse substituir os antigos sólidos por outros novos, a situação atual da 

sociedade indica que padrões e regras estáveis que serviam de orientação e referência estão 

em número cada vez mais reduzido.  

A configuração social atual apresenta diversos padrões com orientações variadas, 

contraditórias e até conflitantes, o que reduziu seu poder coercitivo e ordenador. Dessa forma, 

sem a estabilidade de códigos que serviam como guias, cada indivíduo acaba por ficar 

responsável pela tarefa de avaliar e definir padrões para delinear seu futuro – característica 

alinhada com o conceito de “cultura pré-figurativa”, que será tratado adiante. 

Numa tentativa de explicar as alterações na sociedade tomando por base as mudanças 

na mídia, Asa Briggs e Peter Burke (2006) desenvolvem um levantamento aprofundado sobre 

a história dos meios de comunicação e dos estudos atrelados ao seu desenvolvimento no 

mundo ocidental, a partir da invenção da imprensa no século XV. Para os autores, “A mídia 

precisa ser vista como um sistema, um sistema em contínua mudança, no qual elementos 

diversos desempenham papéis de maior ou menor destaque.” (BRIGGS; BURKE, 2006, p. 

15). 

Apesar de não existirem evidências de um início na história midiática, Briggs e 

Burke (2006) indicam que, conforme o Oxford English Dictionary, o uso da palavra “mídia” 

começou a ser popularizado nos anos 1920. A ideia de opinião pública, no entanto, já havia 

surgido no fim do século XVIII e, no século XIX, já podia ser percebida a preocupação na 

compreensão da linguagem das “massas”, com os jornais cumprindo um papel importante no 

estabelecimento de uma consciência nacional entre os leitores. No século XIX, também já 

eram utilizados conceitos como “rede” e “Web”, palavras hoje normalmente vinculadas à 

internet e ao ciberespaço
1
. 

Com o advento do rádio, os estudiosos passaram a considerar, academicamente, a 

relevância da comunicação oral nas sociedades da Grécia antiga e da Idade Média. Na 

civilização grega, a cultura oral era transmitida por elementos como discursos, canções, 

histórias e peças teatrais, cuja criação era coletiva e fluida. Além da forma oral, outros modos 

de comunicação importantes no mundo “antigo” são as imagens em forma de estátuas e 

pinturas e os rituais. A esse respeito, Briggs e Burke (2006, p. 18) observam que, “Nas 

                                                
1 O conceito de ciberespaço será explorado no capítulo seguinte. 
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catedrais da Idade Média, as imagens esculpidas em madeira, pedra ou bronze e figurando em 

vitrais formavam um poderoso sistema de comunicação.”, o qual, de modo especial, 

transmitia mensagens por meio de símbolos aos indivíduos não alfabetizados, que eram 

maioria na população da época. 

A cultura escrita surge por volta dos séculos XII e XIII, inicialmente por meio da 

produção de manuscritos e, posteriormente, pela impressão gráfica. A prensa gráfica foi 

inventada em meados do século XV, provavelmente por Johann Gutenberg de Mainz, para 

atender à demanda por materiais de leitura. Os registros escritos, mais fixos e perenes que a 

cultura oral, passaram a contribuir para a compreensão das diferenças e mudanças entre 

passado e presente, além de estimular o pensamento abstrato. 

Aproximadamente neste período, desenvolveu-se também a técnica para impressão 

de figuras, mapas e narrativas em tiras de imagens, cuja reprodução permitia a difusão dos 

trabalhos a um grande número de pessoas. No século XVII, desenvolveu-se a publicidade 

impressa, com a inserção de anúncios de mercadorias e serviços nos jornais da época. Neste 

mesmo período, os jornais passaram a constituir “[...] um novo gênero literário que 

provavelmente ilustra, melhor do que qualquer outro, a comercialização da informação.” 

(BRIGGS; BURKE, 2006, p. 65). 

Já no século XIX, o surgimento da comunicação elétrica, com a invenção do 

telégrafo, gerou uma mudança perceptível no processo de transmissão de mensagens. No 

entanto, fica claro que, apesar de a informação já ter sua importância reconhecida 

anteriormente, esta ganhou ainda mais destaque com as mudanças na compreensão do tempo 

e do espaço na sociedade comercial e industrial do século XIX. Além disso, verifica-se que, 

ainda nos anos 1900, “A impressão gráfica permaneceu um meio de comunicação básico, 

mesmo depois do aparecimento da mídia eletrônica, com o florescimento de jornais, livros e 

enciclopédias. A tecnologia não era o fator dominante.” (BRIGGS; BURKE, 2006, p. 186-

187). 

Nos séculos XIX e XX, como também demonstra Armand Mattelart (2000), o rádio, 

a fotografia e o cinema despontaram como novas tecnologias midiáticas que trabalhavam com 

sons e imagens para a transmissão de mensagens, com forte influência na instauração de 

estilos de vida e na padronização de gostos, em particular entre os jovens. Já nos anos 1950, 

inicia-se a “era” da televisão, que propiciou, como consequência, a emergência da 

comunicação visual e a consolidação do que se convencia denominar como sociedade 

massificada, alimentada pela “indústria cultural” (ADORNO; HORKHEIMER, 1985). Essa 

“revolução da comunicação” (MATTELART, 2000) estimulou a integração de disciplinas 
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como economia, história, literatura, arte, ciência política, psicologia, sociologia e antropologia 

ao estudo da mídia, o que culminou na criação de teorias interdisciplinares e de departamentos 

acadêmicos para estudos culturais e de comunicação
2
. 

Em meados do século XX, já era possível identificar o destaque que a mídia recebia 

e a sua influência na sociedade. Segundo Briggs e Burke (2006, p. 211), 

 
A concentração de poder na mídia no século XX tornou-se uma fonte cada 

vez maior de preocupação pública entre 1961 e 1981. Ela embaçou não 
apenas a maioria das possíveis linhas divisórias entre informação e 

entretenimento (com um pouco de educação no meio), mas também a linha 

que separa os partidos políticos entre esquerda e direita e, por fim, as 

diferenças entre as mídias. 

 

Por fim, a expressão “convergência midiática” passou a ser utilizada nas décadas de 

1970 e 1980 para indicar a integração de texto, imagens, sons e outros elementos em um 

mesmo conteúdo de mídia. Este conceito, assim como a ideia de interatividade, é muito 

utilizado com relação às novas tecnologias da comunicação e informação, que possibilitam a 

seleção individual dos conteúdos a serem ouvidos ou assistidos, conforme veremos no 

capítulo seguinte. 

A respeito das implicações dessas transformações sócio-históricas, Briggs e Burke 

(2006, p. 21) apontam que, “Geralmente aceita-se que as mudanças na mídia tiveram 

importantes conseqüências culturais e sociais. Controversos são a natureza e o escopo dessas 

conseqüências.” Assim, percebe-se que o impacto do desenvolvimento de tecnologias da 

comunicação sobre a cultura e a sociedade, apesar de perceptíveis, são dificilmente 

mensuráveis, em razão da presença de múltiplas variáveis dentro dos contextos de interação.  

O que diretamente importa aos propósitos desta investigação refere-se ao fato de que 

as inovações tecnológicas e midiáticas, que propõe novas configurações à estrutura social, 

certamente provocam impactos no comportamento e na cultura das pessoas que vivenciaram 

cada uma dessas fases. Conforme já citado, cada geração sofre influências de diferentes 

vivências ao longo do seu desenvolvimento, o que origina características específicas em cada 

um dos grupos de indivíduos. No entanto, essas pessoas com atributos distintos convivem 

numa mesma época e, portanto, estabelecem relacionamentos de troca cultural comuns. Logo, 

como podemos compreender a relação de transmissão e partilha de conhecimento existente na 

convivência entre as diferentes gerações? 

                                                
2 São exemplos desses movimentos acadêmicos que se debruçam, numa perspectiva multidisciplinar, sobre as 

questões concernentes aos efeitos da comunicação midiática na estrutura social a Escola de Frankfurt, 

representada, entre outros, por Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse, e os Estudos Culturais da 

Comunicação, com Stuart Hall, Edward Thompson, Jesús Martin-Barbero, entre outros pesquisadores.   
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Para caracterizar as variações no diálogo intergeracional, a antropóloga Margaret 

Mead (2002 apud FINOCCHIO, 2007) apontou, em uma conferência realizada em 1969, a 

existência de três tipos de cultura que existem em momentos distintos da história da 

humanidade. Tais contextos são indicados também no livro Culture and Commitment: A 

Study of the Generational Gap, publicado originalmente em 1970 e citado por Forquin 

(2003). As três culturas citadas são denominadas pré, pós e cofigurativa, e buscam indicar em 

que faixa etária se encontra a “autoridade cultural” (MEAD, 2002 apud FINOCCHIO, 2007), 

que transmite conhecimento e cultura aos demais. A figuração, neste caso, indica uma espécie 

de modelo sobre o qual a cultura desenvolve-se, e os prefixos “pré”, “co” e “pós” indicam em 

que momento se dá a transmissão de conhecimento, em relação ao ponto da história em que o 

modelo foi construído. 

Conforme as ideias apresentadas por Mead (2002 apud FINOCCHIO, 2007; 1970 

apud FORQUIN, 2003), na “cultura pós-figurativa”, este modelo foi construído no passado e 

é aplicado no presente. Assim, nessa cultura, são os adultos que detêm o conhecimento para a 

vida em sociedade e o transmitem aos mais jovens, para que seja dada continuidade a essas 

referências. Assim, mantêm-se as tradições, e o futuro pode ser previsível, pela observação do 

passado. 

Já na cultura denominada “cofigurativa”, o modelo cultural surge ao mesmo tempo 

em que é ensinado aos outros. Tal aprendizado ocorre, portanto, com os pares da mesma 

categoria de idade: os jovens aprendem com outros jovens, e os adultos com outros adultos. 

Porém, a característica verificada em “[...] momentos excepcionais na história da humanidade, 

como o que estamos vivendo [...]” (MEAD, 2002 apud FINOCCHIO, 2007, p. 10) é a 

“cultura pré-figurativa”. Nesta, o modelo sobre o qual a cultura desenvolve-se encontra-se 

prefigurado nas gerações mais jovens, dado seu conhecimento destacado sobre aspectos 

importantes que estão mudando a sociedade atual. Com isso, muitas vezes são os adultos que 

acabam aprendendo uma nova cultura com os jovens, e o futuro passa a não ser tão previsível 

quanto quando já há uma figuração construída. Dessa forma, a pré-figuração caracteriza-se 

porque “[...] avós e pais não podem imaginar a cultura de filhos e netos e porque são as 

gerações jovens que prefiguram a cultura por vir.” (MEAD, 2002, apud FINOCCHIO, 2007, 

p. 10).  

O surgimento de novos polos irradiadores de cultura, junto com a descentralização 

dos antigos portadores, é apontada por Karl Mannheim (1928 apud WELLER, 2010) como 

um fenômeno positivo para a sociedade, pois permite a constante renovação dos bens 

culturais, bem como a seleção das práticas e conhecimentos que devem ser mantidos na 
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memória. Na atualidade, essa fase tão peculiar no relacionamento intergeracional ocorre, entre 

outras razões, por um fato indicado por Don Tapscott (1999, p. 2): 

 

Pela primeira vez na história, as crianças sentem-se mais confortáveis, são 

mais instruídas e versadas que seus pais numa inovação tão importante para 
a sociedade. [...] Pais e mães sentem-se desnorteados diante do desafio de 

educar crianças confiantes, “plugadas” e versadas em mídia digital, que 

conhecem mais a tecnologia do que eles. 

 

Logo, pode-se notar que o advento das novas tecnologias digitais influenciou 

fortemente a formação de consciência das gerações mais novas. Porém, como citado 

anteriormente, no estudo dos grupos geracionais, é importante detectar um conjunto de 

eventos e experiências comuns aos indivíduos para caracterizar uma geração. O acesso a tais 

tecnologias, por exemplo, não é igualitário para todos – e esse tipo de situação permite uma 

série de questionamentos à classificação dos indivíduos em gerações. Ainda que as pesquisas 

realizadas sobre o tema apontem, de fato, um conjunto de comportamentos comuns a um 

grande grupo, os critérios aplicados, a sustentação futura dos resultados obtidos e as datas 

limítrofes de cada geração são alguns dos motivos de discussão entre os autores (SANTOS, 

2011). 

Um dos argumentos utilizados para defender a fragilidade do conceito de geração e 

das tentativas de atribuir características aos grupos geracionais é a desigualdade social. 

Sidinei Rocha de Oliveira, Valmiria Carolina Piccinini e Betina Magalhães Bitencourt (2012) 

levantam este tópico ao apontarem a existência de diversas “juventudes”, e não de um único 

grande grupo que abrange todos os jovens. Cada uma dessas juventudes, de acordo com o 

ambiente e as condições em que se desenvolvem, agrega características diferentes, o que 

forma uma espécie de mosaico de vivências juvenis diferenciadas. Tal mosaico não permite, 

portanto, caracterizar um único “comportamento geracional”.  

 Estes autores, para ilustrarem este aspecto, tomam como exemplo os jovens 

brasileiros. A juventude no Brasil é apresentada como um grupo misto, sujeito às mais 

diversas interferências regionais, étnicas e culturais. Uma vez que o conceito de geração 

abrange, além da cronologia, a ideia de uma vivência comum e de um “sentimento de 

geração”, tais intervenções dificultariam a classificação dos indivíduos em grandes grupos 

como as gerações. Para os autores, “Considerar que todos os jovens que nasceram em 

determinado período pertencem a um único grupo [...] é esquecer as diferenças regionais e 

desigualdades sociais da juventude brasileira.” (OLIVEIRA; PICCININI; BITENCOURT, 

2012, p. 555).  
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Um exemplo da influência do fator desigualdade social sobre a definição de um 

grupo geracional é o consumo de elementos simbólicos, ação que faz parte da vivência do 

cotidiano urbano, em especial para as gerações mais jovens. Este quadro foi identificado em 

pesquisa realizada por Silvia Helena Simões Borelli, Rita de Cássia Alves Oliveira e Rose de 

Melo Rocha (2008), que aponta as diferenças verificadas na sociedade brasileira entre classes 

sociais como um limitador do acesso a itens de consumo que traduzem significações para 

determinado grupo.   

A apropriação de símbolos, a compra de produtos e o estilo de vida desses jovens 

são, segundo as autoras, algumas manifestações que permitem identificar seu perfil de 

consumo. Com o estudo desenvolvido, explicitou-se que, simultaneamente a uma visão crítica 

sobre o consumismo e sobre a desigualdade característica do contexto social brasileiro, esses 

indivíduos desejam consumir, ter acesso aos bens materiais e simbólicos e incluir-se 

econômica, social e culturalmente na “sociedade do consumo” (BAUMAN, 2001). Outro 

ponto levantado pelas autoras, vinculado ao cotidiano juvenil e às suas experiências de 

consumo, é o “[...] culto a [sic] mobilidade espacial e de circulação constantes em busca de 

atividades de lazer [...]” (BORELLI; OLIVEIRA; ROCHA, 2008, p. 239) – prática que nem 

sempre é viável ou está disponível, conforme a região ou ponto da cidade onde o indivíduo 

reside e, inclusive, consoante suas condições econômicas para manter a dinâmica de 

circulação e consumo. 

Especificamente sobre a desigualdade social entre  jovens da América Latina, Silvia 

Finocchio (2007, p. 9) expõe que “As apropriações que os jovens fazem dos bens materiais e 

culturais está atravessada hoje por uma realidade que não é a da pobreza – na passagem do 

rural ao urbano –, mas a da exclusão – a de uma sociedade de ganhadores e perdedores”. Tal 

realidade pode ser exemplificada pela restrição de acesso às tecnologias novas e tradicionais – 

tecnologias essas que, em geral, impactam na formação comportamental e cultural das 

gerações. 

Em pesquisa realizada pelo Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e 

da Comunicação
3
 (2013), com dados referentes ao período entre outubro de 2012 e fevereiro 

de 2013, ficou caracterizada essa exclusão de grande parte da população da possibilidade de 

                                                
3 O Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e da Comunicação (CETIC.br) existe desde 2005 e é 

um departamento do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br), núcleo que implementa as 

decisões e projetos do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), comitê criado pelos Ministérios de Estado 

das Comunicações e da Ciência e Tecnologia e responsável por coordenar e integrar as iniciativas e serviços de 

internet no Brasil. O CETIC.br é responsável pela coordenação e publicação de pesquisas sobre a 

disponibilidade e uso da internet no país (CENTRO DE ESTUDOS SOBRE AS TECNOLOGIAS DA 

INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO, 2013). 
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acesso à internet. Os resultados apontam que, atualmente, somente 40% dos domicílios 

brasileiros possuem acesso à internet. No Sudeste, região com o percentual mais alto, o 

número aumenta para 48%; no entanto, continua representando uma quantidade de pontos de 

acesso abaixo da metade das residências na região medida. 

Ainda segundo os dados, enquanto 97% dos domicílios da classe A possuem acesso à 

internet, nas classes D e E o acesso é limitado a apenas 6% dos domicílios. O principal 

motivo alegado para a falta de internet nos domicílios é o custo elevado do serviço e a baixa 

renda familiar. A pesquisa identificou também que 41% da população nunca usou um 

computador, e que 45% nunca acessou a internet. 

Pela observação dos dados em faixas etárias, é possível observar que o uso do 

computador e o contato com a internet é mais comum na geração Z: 85% dos indivíduos com 

idade entre 10 a 15 anos e 87% dos jovens de 16 a 24 anos já utilizaram um computador. 

Quanto à internet, 77% dos indivíduos com idade entre 10 a 15 anos e 83% dos jovens de 16 a 

24 anos já acessaram a rede. Se observadas as diferenças entre classes sociais, nota-se que, 

enquanto 95% dos indivíduos da classe A já acessaram a internet, nas classes D e E o acesso 

só foi realizado por 20%. 

A respeito de outra das novas tecnologias – o telefone celular – os dados levantados 

pelo Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e da Comunicação (2013) 

mostram que 84% da população brasileira faz uso do aparelho. Entre as pessoas de 10 a 15 

anos, 80% são usuários da tecnologia, enquanto 92% dos jovens de 16 a 24 anos utilizam o 

equipamento. O telefone celular está presente em todas as classes sociais, sendo amplamente 

utilizado pela classe A (98%) e também utilizado pelas classes D e E (67%). Dentre os 

usuários de celular, apenas 24% o utilizam para acessar a internet, sendo que, entre os 

indivíduos de 10 a 15 anos, 33% acessam, e entre os de 16 a 24 anos, 44%. O acesso é mais 

comum na Classe A (59%)
4
. 

Na defesa da aplicação do conceito de geração e do estudo das características de tais 

grupos, Francis L. Jeffries e Tanya L. Hunte (2003) fazem a ressalva: de fato, tais 

comportamentos não caracterizam um estereótipo de cada geração, mas sim possibilitam a 

análise das atitudes e diferenciais destes grupos de indivíduos.  

 

                                                
4 Em abril de 2013, o Ministério das Comunicações publicou portaria que possibilita a desoneração de 

PIS/Cofins de smartphones fabricados no Brasil que sigam determinadas características técnicas. Segundo termo 

de compromisso firmado entre o ministério, a Associação Brasileira de Indústria Elétrica e Eletrônica (ABINEE) 

e os fabricantes de celulares, a isenção de impostos se dá na etapa de venda ao consumidor, resultando no 

barateamento dos aparelhos para o consumidor final (MINICOM..., 2013). Com essa medida, espera-se que a 

venda desses aparelhos aumente. 



27 

 

Como sempre, há riscos associados a fazer declarações sobre características 

gerais de qualquer grupo. Uma crítica comum é a que agrupar pessoas em 

gerações e descrever características gerais é estereotipar. Não afirmamos que 
as atitudes individuais ou comportamentos podem ser previstas com precisão 

usando a coorte geracional como uma variável dependente. [...] No entanto, 

muitas das diferenças e pressupostos desses indivíduos podem ser explicadas 

pela compreensão das características e atitudes de sua coorte geracional 
(JEFFRIES; HUNTE, 2003, p. 38, tradução nossa). 

 

Mesmo com a validade do debate acerca destes pontos, é possível notar que o uso de 

tal classificação dos indivíduos em gerações tornou-se comum nos mais diversos contextos, 

por viabilizar o estudo das particularidades de cada um desses grupos com base nas 

influências comuns sobre seus membros. Para melhor compreendermos as mudanças 

ocorridas na sociedade e suas consequências no comportamento dos indivíduos, passaremos à 

caracterização de cada um dos grupos geracionais identificados a partir do fim da Segunda 

Guerra Mundial. Conforme já explanado, foi no período pós-Segunda Guerra que se iniciou o 

estabelecimento da imagem do adolescente como força renovadora da sociedade. Uma vez 

que esse trabalho tem como foco a Geração Z, que abrange os adolescentes atuais, optamos 

por analisar as características das gerações verificadas a partir deste período.  

Conforme exposto, o conceito de geração está mais relacionado às experiências 

vividas pelas pessoas que às suas datas de nascimento. Em consequência disso, não há 

consenso entre os autores a respeito dos anos que delimitam o início e o fim de uma geração – 

portanto, qualquer tentativa de apontar o período referente a um grupo geracional é sempre 

uma aproximação. 

Também é possível detectar, na literatura específica, divergências quanto à 

nomenclatura adotada para designar cada um desses grupos. Neste trabalho, utilizaremos a 

terminologia que se mostrou mais comum nas pesquisas estudadas. Tal nomenclatura 

caracteriza quatro grupos geracionais detectados no pós-Segunda Guerra Mundial: Baby 

Boomer, Geração X, Geração Y e Geração Z. 

 

2.1 Geração Baby Boomer: histórias para contar 

 

Após o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, houve um expressivo aumento 

nas taxas de natalidade que se estendeu por cerca de 20 anos. Em razão desta “explosão 

populacional”, as pessoas nascidas neste período – aproximadamente entre os anos de 1946 a 

1964 – compõem uma geração designada Baby Boomer (BALIAN, 2009; POCKET 

LEARNING, 2010). 
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Como vimos na definição do conceito sociológico de geração, o que permite 

estabelecer um elo entre esses indivíduos é a identificação de eventos marcantes e 

experiências comuns. Alguns dos fatos históricos vivenciados pela geração Baby Boomer – e 

que, portanto, permitem caracterizar tal grupo como uma geração – são a chegada do homem 

à Lua, a Guerra do Vietnã, o surgimento dos anticoncepcionais, os movimentos feministas e 

homossexuais, o sucesso do Rock and Roll, a luta pelos direitos civis e pela liberdade sexual e 

política (JEFFRIES; HUNTE, 2003; BATISTA, 2010; POCKET LEARNING, 2010; 

SANTOS et al, 2011). 

Pela análise dos eventos indicados, é possível inferir que esta geração viveu sua 

juventude em uma época de eclosão de diversas crises que envolviam valores morais 

(BATISTA, 2010). Uma vez que os principais traços comportamentais de um grupo 

geracional são formados pelos fatos vivenciados na fase juvenil, tal “clima de revolta” 

certamente gerou consequências relativas às características apontadas para esta geração. 

Nascida no pós-guerra, num período em que a economia se expandia, “[...] os 

boomers cresceram em um contexto de turbulência global, em uma época em que imperava 

um espírito de rebelião contra as ideias da geração precedente” (ERICKSON, 2009, p. 88). 

Consequentemente, eles focaram sua atuação em uma espécie de “reconstrução” mundial por 

meio da luta por mudanças importantes na sociedade, com o engajamento nas causas 

supracitadas. Nesse contexto de agitação ideológica, surgiram dois modelos comportamentais 

predominantes entre os jovens boomers: os disciplinados e obedientes, que buscavam 

estabilidade rápida, emprego fixo e família, e os rebeldes, transgressores de todas as regras 

sociais, desde o vestuário até o âmbito comportamental (OLIVEIRA, 2010; SANTOS et al, 

2011). 

Apesar das diferentes manifestações comportamentais, os dois perfis de jovens 

boomers advêm de uma característica destacada dos membros desta geração. Tal 

característica, que engloba os dois modelos, é a busca pela independência. Segundo Francisco 

Honório Araújo Batista (2010, p. 35), os Baby Boomers são um grupo que se caracteriza por 

“[...] dar grande valor a [sic] independência individual e econômica [sic] o que ajudou a 

constituir um indivíduo mais autônomo e, consequentemente, menos dependente da família e 

da sociedade.” 

Especificamente no caso dos Baby Boomers, a notável conexão entre os membros da 

geração foi estimulada pelo aparecimento de uma tecnologia que, de fato, permitiu a 

integração cultural dessas pessoas: a televisão. Foi por meio das transmissões televisivas que 
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Eles puderam compartilhar eventos culturais e marcos históricos com todas 

as pessoas de sua faixa etária, independentemente de onde elas estavam. 

Esses momentos compartilhados ajudaram a estabelecer um vínculo nunca 
experimentado por nenhuma geração anterior (POCKET LEARNING, 2010, 

p. 5). 

 

A grande mudança nas comunicações decorrente do surgimento da televisão e suas 

influências na modelagem da geração Baby Boomer podem ser comparadas às atuais 

transformações consequentes do advento das tecnologias digitais e seus impactos nas gerações 

recentes. Na adolescência dos boomers, a televisão estabeleceu-se como a mais poderosa 

tecnologia de comunicação existente e tornou-se uma importante transmissora de mensagens e 

mobilizadora de um grande número de pessoas. As notícias transmitidas pelo novo 

equipamento ampliavam o destaque dos fatos ocorridos na época, como movimentos e 

protestos. Por esta razão, seu impacto foi grande sobre toda a sociedade e, é claro, sobre os 

jovens da época (TAPSCOTT, 1999). Além da televisão, autores acrescentam que outra 

influência significativa para a juventude deste período foi o cinema, sendo o ator James Dean 

um marco daquelas décadas (SANTOS et al, 2011; OLIVEIRA, 2010).  

A televisão e o cinema são dois elementos entre as tecnologias de informação e da 

comunicação que “[...] vêm alterar o modo de ver o planeta.” (MATTELART, 2000, p. 120). 

Especificamente a respeito do cinema, seu poder de atingir e influenciar pessoas de todos os 

lugares e camadas sociais com seus conteúdos já era observado desde antes do período da 

Geração Baby Boomer. Armand Mattelart (2000), em sua obra A globalização da 

comunicação, cita a rapidez da distribuição e disponibilidade do cinematógrafo ao redor do 

globo em pouco tempo após sua invenção. A difusão rápida do equipamento em âmbito 

internacional, com países da Ásia e da América Latina obtendo acesso a essa tecnologia 

simultaneamente à Europa e aos Estados Unidos, concedia amplo alcance aos conteúdos 

veiculados pela indústria cinematográfica. Como expõe Mattelart (2000, p. 44), “Por causa do 

filme, a mitologia da comunicação universal vai invadir a era da imagem, que se torna outro 

símbolo da superação das desigualdades entre classes, grupos e nações.” Dessa forma, a busca 

por uma comunicação global, que supera a desigualdade presente na sociedade e entre os 

povos, parecia ser atendida pelas mensagens propagadas pelas projeções de imagens.  

Nos tempos atuais, os boomers são pessoas adultas, consideradas, popularmente, 

como “maduras”: se tomarmos por base o período aproximado de nascimento destas pessoas, 

podemos calcular que possuem idade atual entre 49 e 67 anos. Os autores Cristiane Ferreira 

dos Santos, Marina Ariente, Marcos Vinicius Cardoso Diniz e Aline Aparecida Dovigo 

(2011) apontam que, pelo fato desse grupo ter passado por tantas transformações em nível 
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mundial, desenvolveu uma grande e relevante bagagem de experiências adquiridas. Essa 

ampla vivência dos boomers, segundo os autores, traz como consequência uma geração que 

pode apresentar certa resistência às mudanças dos dias atuais. 

A passagem por experiências relevantes, no entanto, não é exclusividade da Geração 

Baby Boomer. A geração seguinte também desenvolveu traços comportamentais específicos, 

influenciados pelas suas “histórias para contar”. 

 

2.2 Geração X: transição e engajamento 

 

O grupo geracional que se seguiu aos Baby Boomers teve sua nomenclatura retirada 

do título do romance Generation X: Tales for an Accelerated Culture, do autor canadense 

Douglas Coupland, publicado em 1991. O autor apresentou diferentes versões sobre a origem 

do termo “X” utilizado no título, tendo atribuído sua autoria tanto ao escritor norte-americano 

Paul Fussell – que empregou em seu livro Class: A Guide Through the American Status 

System, de 1983, o termo “categoria X” para designar uma parte da hierarquia social 

americana – quanto ao músico britânico Billy Idol (GENERATION..., 2013). Os princípios 

retratados na obra de Coupland refletiam a realidade daquela sociedade, o que desencadeou 

forte identificação e acabou por popularizar o termo (JEFFRIES; HUNTE, 2003; BATISTA, 

2010). 

A Geração X abrange as pessoas nascidas aproximadamente entre os anos de 1965 e 

o fim da década de 1970. (POCKET LEARNING, 2010; BALIAN, 2009). Dadas as 

transformações sociais ocorridas no período dos boomers, os membros da Geração X 

cresceram dentro de uma nova sociedade, onde os antigos padrões estavam em decadência. 

Trata-se, por exemplo, do primeiro grupo geracional que sofreu o impacto da ausência dos 

pais, seja em razão de separação do casal ou pelo fato de tanto o homem como a mulher 

atuarem no mercado de trabalho. Tais aspectos indicam, respectivamente, as mudanças de 

pensamento quanto à condição perpétua do casamento e à independência social das mulheres 

(POCKET LEARNING, 2010; BATISTA, 2010). 

Quanto aos fatos históricos vivenciados por esta geração, a maior parte deste grupo 

de indivíduos nasceu após a chegada do homem à Lua, ocorrida em 1969 (POCKET 

LEARNING, 2010). Além disso, os membros da Geração X 

 
Viveram num momento de revolução e de luta política e social, presenciando 

escândalos políticos como o assassinato de Martin Luter King. Presenciaram 

a Guerra Fria, a queda do muro de Berlin, a AIDS e a modificação de 
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conceitos impostos pela sociedade anterior, o que promoveu a adoção de um 

sentimento de patriotismo. (SANTOS et al, 2011, p. 4). 

 

Quanto às novas tecnologias, a Geração X acompanhou o surgimento do 

videocassete e do computador pessoal (POCKET LEARNING, 2010). Além dessas 

inovações, uma tecnologia que adquiriu importância no dia-a-dia destes jovens foi o 

videogame, uma vez que a companhia dos pais não era permanente, e o acesso a ambientes 

externos era restrito. Porém, mesmo com o aparecimento de equipamentos novos, a televisão 

continuou sendo, para muitos, a fonte de entretenimento preferida das famílias. Seu destaque 

era tal que o acesso ao equipamento muitas vezes era utilizado pelos pais como um prêmio ao 

desempenho dos filhos da Geração X (BATISTA, 2010; OLIVEIRA, 2010). 

Outro evento que foi testemunhado pela Geração X durante sua juventude foi o 

aumento no número de demissões em grandes empresas, em razão de crises ocorridas na 

época e de processos de reengenharia nas corporações
5
. Tal fato fez com que esses jovens 

desenvolvessem um sentimento de descrença nas organizações, o que levou essas pessoas a 

planejarem suas vidas de modo a estarem preparadas para eventuais mudanças de rumo e 

renovações (POCKET LEARNING, 2010; BATISTA, 2010). Esse modo de lidar com a 

imprevisibilidade dos acontecimentos pode explicar porque os indivíduos da Geração X 

“Geralmente são retratados como pessoas independentes, resilientes e adaptáveis.” (POCKET 

LEARNING, 2010). 

No que diz respeito à rebeldia, que foi um traço marcante de parte significativa da 

geração anterior, a Geração X também se manifesta, porém não com a agressividade que 

alguns movimentos incitavam. Grande parte desses indivíduos trazia à tona suas ideias por 

meio de movimentos estudantis e estilos de vida alternativos. Um exemplo de movimento 

deste tipo que surgiu durante este período são os Hippies, que tinham como ideologia a busca 

da igualdade de direitos. Do mesmo modo, para esta geração, “A música servia pra 

representar os valores e posições políticas [...]” (SANTOS et al, 2011, p. 4); assim, as 

opiniões dos membros da Geração X eram manifestadas por meio de canções que podiam ser 

irreverentes ou agressivas (OLIVEIRA, 2010).  

A rebeldia característica dos Baby Boomers e da Geração X dá origem, 

aproximadamente nesse período, a um movimento social questionador e libertário que 

                                                
5 O fordismo, modelo industrial baseado na produção em massa, entrou em crise na década de 1970. Neste 

período, novos modelos baseados na produção enxuta, como o toyotismo, ganham destaque mundial, graças ao 

crescimento da competitividade das empresas japonesas. Estes novos modelos “[...] baseiam-se em menores 

volumes de produção, grande diversidade de produtos, equipamento flexível e maior uso de trabalho 

qualificado.” (SILVA, 1994, p. 108). 
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recebeu o nome de contracultura. Trata-se de um conjunto de manifestações culturais 

contestadoras que eclodiram no Ocidente por volta da década de 60 e que objetivavam a 

oposição à cultura vigente e às instituições que a representavam (PEREIRA, 1992). 

Essa rebelião surge como reflexo do desencanto da juventude da época com as 

imposições políticas, midiáticas, econômicas, o que fez surgir “[...] um forte espírito de 

contestação, de insatisfação, de experiência, de busca de uma outra realidade, de um outro 

modo de vida.” (PEREIRA,  1992, p. 20). Influenciada pelo desenvolvimento dos meios de 

comunicação, que permitiram a difusão e a aproximação de padrões e realidades até então 

afastadas, essa cultura alternativa buscava romper com o pensamento e comportamento 

habitual e criticar o sistema dominante e considerado massificante, por meio da valorização 

da individualidade. 

Atualmente na casa dos 34 a 48 anos, os membros da Geração X não gostam de 

excesso de regras, mas entendem que estas sejam necessárias no trabalho – ainda assim, 

preferem um clima corporativo menos formal (POCKET LEARNING, 2010; SANTOS et al, 

2011). Foram indivíduos desta geração os responsáveis pela invenção de boa parte dos 

serviços modernos de comunicação amplamente utilizados nos dias de hoje. Por exemplo, “As 

empresas que revolucionaram a internet, como Google, Amazon e You Tube [sic], ícones da 

web 2.0, foram criadas por pessoas desta geração.” (POCKET LEARNING, 2010). Talvez em 

consequência das características deste grupo geracional, a informalidade acabou por ser uma 

característica notável da estrutura e práticas de algumas empresas do ramo. 

Assim, verifica-se que a Geração X contribuiu e contribui significativamente para a 

criação e popularização da internet e de suas possibilidades, além de outros contributos 

simbólicos culturais. E foi exatamente esse – o advento do ambiente digital – um dos fatos 

mais marcantes na construção da identidade da geração seguinte. 

 

2.3 Geração Y: conectividade 

 

A Geração Y recebeu seu nome, segundo Sidnei Oliveira (2010), em razão de esta 

ser a letra determinada pela antiga União Soviética para iniciar o nome dos bebês nascidos 

nos países de regime comunista nas décadas de 1980 e 1990. Além desta nomenclatura, este 

grupo possui algumas terminologias alternativas, como “Geração Net”, “Geração Internet”, 

“Geração do Milênio” (TAPSCOTT, 1999; TAPSCOTT, 2010), “Millennials” ou “Nexters” 

(JEFFRIES; HUNTE, 2003). É composta, majoritariamente, “[...] por indivíduos filhos da 

geração Baby Boomers e dos primeiros membros da geração X.” (SANTOS et al, 2011, p. 5). 
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A delimitação temporal deste grupo geracional é mais imprecisa que a das gerações 

anteriores, uma vez que podem ser identificadas divergências na literatura quanto à sua 

determinação. Ainda que a maioria dos autores estudados aponte o surgimento dos Y entre 

1977 e 1980 (TAPSCOTT, 1999; TAPSCOTT, 2010; BALIAN, 2010; POCKET 

LEARNING, 2010), verifica-se nos estudos uma discordância a respeito da data final. Alguns 

marcam o fim desta geração na primeira metade dos anos 1990 (LOIOLA, 2009; SOLOMON, 

2002 apud PEREIRA; IKEDA, 2006); enquanto outros indicam que a data correta seria entre 

1997 e 2000 (TAPSCOTT, 2010; POCKET LEARNING, 2010; OLIVEIRA, 2013). 

No entanto, conforme explanado anteriormente, a cronologia não é o principal fator 

determinante na diferenciação de uma geração. Conforme expõe a pesquisadora Pilar García 

Lombardía (2008, p. 1), para caracterizar uma geração, “É necessário identificar um conjunto 

de vivências históricas compartilhadas – obviamente, de caráter macrossocial – que determina 

alguns princípios de visão de vida, contexto e, certamente, valores comuns.” Logo, observa-se 

que tal discordância não impede a segmentação deste grupo geracional, uma vez que outros 

aspectos são levados em conta nessa divisão.  

Apesar da segmentação ser possível, esta falta de definição de um período histórico 

correspondente à Geração Y acaba por influenciar nas pesquisas que são realizadas a respeito 

deste grupo. Além das divergências cronológicas, verifica-se que os autores apresentam, 

também, diferentes descrições de características dos indivíduos dessa geração. Segundo Maria 

Paula Rodarte Costa Valente (2011, p. 17), essa variedade nas conclusões obtidas ocorre pelas 

diferenças metodológicas nas pesquisas desenvolvidas, que culminam em conclusões também 

diferentes. Ainda que se verifique esta variação, é possível observar 

 
[...] características pessoais que, apesar das diferentes metodologias e 

abordagens, são recorrentes em relação à geração Y. Exemplos dessas 

características são a autoconfiança, a multifuncionalidade – habilidade para 
executar diferentes tarefas simultaneamente –, o foco no sucesso pessoal, a 

independência, a tolerância à diversidade, a preocupação com o meio 

ambiente, o consumismo, a impaciência, o imediatismo, a autenticidade, a 
liberdade para fazer escolhas e as relações numerosas e diversificadas 

(VALENTE, 2011, p. 23-24). 

 

Alguns outros adjetivos atribuídos por autores às pessoas desta geração indicam que 

elas são “[...] ambiciosas, individualistas, instáveis, todavia, preocupadas com o meio 

ambiente e com os direitos humanos.” (SANTOS et al, 2011, p. 5). Dentre os pontos 

negativos, Rita Loiola (2009) aponta que “Folgados, distraídos, superficiais e insubordinados 

são outros adjetivos menos simpáticos [...]” utilizados para caracterizar a Geração Y. Joel 
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Stein (2013), em artigo para a revista Time, aponta o narcisismo como um traço característico 

dos Millennials. Essa tendência é indicada pelo autor com base em dados do National 

Institutes of Health, que indicam que a incidência desse transtorno da personalidade é 

aproximadamente três vezes maior nas pessoas com idade entre 20 e 30 anos que para a 

geração que atualmente possui mais que 65 anos. 

Quanto ao momento histórico de surgimento dessa geração, Elza Fátima Rosa 

Veloso, Joel Souza Dutra e Lina Eiko Nakata (2008) apontam que, em termos mundiais e 

nacionais, os mercados estavam voláteis e havia grande instabilidade econômica. Os membros 

da Geração Y nascidos no Brasil passaram, ainda, por um importante momento da história do 

país: a reinstalação da democracia após a Ditadura Militar
6
. 

Apesar destes pontos de incerteza, Sidnei Oliveira (2009 apud SANTOS et al, 2011) 

informa que a Geração Y, diferente das antecessoras, não vivenciou transformações sociais de 

impacto. Ela surge num momento em que a democracia e a liberdade política estão 

estabelecidas e a economia é próspera. Pilar Garcia Lombardia (2008, p. 3) reforça este ponto 

ao confirmar que “Na geração Y não ocorreu uma ruptura social evidente; não houve 

Woodstock nem maio de 1968.” Dessa forma, como já não há novos movimentos 

transformadores da sociedade, as experiências vivenciadas por estes indivíduos seguem, de 

certa forma, as tendências apontadas pelas mudanças culturais que se consolidaram na época 

da Geração X. Uma característica indicada por Stein (2013) como diferencial dos Millennials 

é a aceitabilidade de todo tipo de diferenças e respeito às minorias, além de tratar-se de uma 

geração otimista e que não se identifica com grandes instituições – também, por isso, não 

costumam estar ligados a religiões. 

Entre alguns pontos específicos do momento histórico que influenciou a geração Y, 

está a flexibilidade do conceito tradicional de família. Com as crises ocorridas na década de 

1980 e o surgimento de melhores oportunidades de trabalho para as mulheres, a estrutura 

familiar comum até o início dos anos 1970 sofreu importantes transformações (BILAC, 

2006). A ampliação da rede pública e privada de suporte à infância, com a criação de creches 

e oferecimento de serviços de cuidadores, somada ao apoio de parentes e vizinhos no cuidado 

com os filhos pequenos, traz como consequência a inserção de novos papéis no convívio com 

as crianças Y. Observa-se, portanto, que as relações de gênero e de geração dentro das 

famílias sofreram impactos das mudanças econômicas e sociais, como expõe Elisabete Dória 

                                                
6 O regime ditatorial-militar brasileiro ocorreu de 1964 a 1989, período que pode ser dividido em cinco fases: a 

de constituição do regime, de março de 1964 a dezembro de 1968; a de consolidação do regime, de 1969 a 1974; 

a de transformação do regime, de 1974 a 1979; a de desagregação do regime, de 1979 a 1985; e, por fim, a etapa 

da transição entre os regimes ditatorial-militar e liberal-democrático, de 1985 a 1989 (CODATO, 2005). 



35 

 

Bilac (2006, p. 58): “As grandes mudanças históricas na instituição familiar tiveram causas 

exógenas, em resposta a mudanças sociais mais profundas, a movimentos estruturais.” 

Assim, como consequência das alterações do contexto socioeconômico, as famílias 

passam a constituir arranjos complexos destoantes do padrão “dona de casa e pai de família”, 

com domicílios de chefia feminina e a assunção por parte dos idosos do papel de suporte na 

renda familiar. Com isso, surgem novos papéis a serem cumpridos no convívio familiar, como 

madrastas, padrastos e meios-irmãos, além da presença constante de avós e profissionais de 

creches. Talvez em razão da ausência dos pais, esta foi, conforme Rita Loiola (2009), “[...] 

uma geração de filhos desejados e protegidos por uma sociedade preocupada com sua 

segurança.” Essa proteção na infância fez com que essas pessoas crescessem acostumadas a se 

sentirem valorizadas (POCKET LEARNING, 2010). 

Além dos fatores citados, uma importante variável que afetou, sobremaneira, a 

Geração Y foi o surgimento das tecnologias digitais. Conforme lembra Rita Loiola (2009), 

“Essa é a primeira geração que não precisou aprender a dominar as máquinas, mas nasceu 

com TV, computador e comunicação rápida dentro de casa.” Dessa forma, as mudanças 

decorrentes do advento da internet acabam por ser uma das características mais ressaltadas em 

qualquer descrição da Geração Y (VALENTE, 2011).  

A respeito da influência das tecnologias e da modernidade, Stein (2013, tradução 

nossa) informa que, apesar das diferenças e especificidades da juventude vivente em cada 

nação, “[...] em razão da globalização, das mídias sociais, da exportação da cultura ocidental e 

da velocidade das mudanças, os Millennials no mundo todo são mais semelhantes entre si do 

que os membros das gerações anteriores de seus países.”. Nesta acepção, o autor defende que 

o contexto moderno atinge e influencia a geração Y em âmbito mundial, estabelecendo uma 

proximidade de comportamentos e tendências entre jovens que vivem realidades 

completamente diferentes. É importante relembrar, no entanto, que a sociedade brasileira 

apresenta desigualdades que excluem grande parte da população do acesso às tecnologias e, 

consequentemente, prejudicam sua participação no contexto global citado pelo autor. 

Apesar da desenvoltura dessas pessoas com as tecnologias ser notável, não é apenas 

sua habilidade com a operação dessas ferramentas o que as distingue. O que de fato se 

apresenta como diferencial da Geração Y é o uso corriqueiro da tecnologia integrado ao seu 

dia-a-dia, de modo a facilitar a coordenação de múltiplas atividades. Tamara Erickson (2009, 

p. 90) ilustra este aspecto com um exemplo: 
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Por exemplo, se um jovem quiser encontrar-se com um amigo no sábado à 

tarde, não ligará para ele na quarta para planejar o encontro. O mais provável 

é que, no próprio sábado, envie-lhe uma mensagem de texto perguntando-lhe 
onde está. O amigo lhe responderá com suas coordenadas e começarão a 

trocar mensagens, tentando aproximar-se. Em vez de marcar uma data e 

planejar, os jovens coordenam. Inventaram uma maneira de fazer as coisas. 

Não aplicaram a tecnologia ao que faziam e tinham; criaram modos de 
comportar-se. 

  

Nesse sentido, verifica-se que o surgimento e a popularização das tecnologias 

digitais são apontadas como um grande evento influenciador da Geração Y. Porém, apesar de 

a invenção dessas tecnologias e da internet ser constantemente citada na literatura, é 

importante ressaltar que, dentro do contexto brasileiro, como vimos anteriormente, um grande 

número de jovens categorizados como pertencentes a esta geração possui acesso limitado ou 

não possui acesso a tais ferramentas. Segundo Oliveira, Piccinini e Bitencourt (2012, p. 555), 

o grupo que pode encaixar-se na descrição deste coletivo geracional “[...] trata-se de uma 

minoria frente à grande parte de jovens que, apesar da existência de redes sociais, internet, 

enfim, tecnologias que deveriam aproximá-los deste modelo, por vezes, reforçam a distância 

que se pretende eliminar.” Dessa forma, a desigualdade social e a exclusão digital são fatores 

que devem ser levados em conta no mapeamento das características e tendências desta 

geração e das gerações vindouras, com tem feito, no Brasil, o Centro de Estudos sobre as 

Tecnologias de Informação e Comunicação. 

Ainda sobre o advento da internet e suas implicações, Valente salienta que suas 

consequências não atingirão somente esse grupo geracional. Para a autora, a internet 

 
[...] pode, hoje, diferenciar a geração Y das gerações anteriores, mas fará 
parte da vida da sociedade em geral a partir de agora e, provavelmente, 

deixará de ser uma referência ou um diferencial quando o assunto for as 

gerações posteriores à geração Y. [...] Essas novas tecnologias podem 
significar, no máximo, um meio para averiguação de valores mais profundos 

de cada geração em função da sua funcionalidade, já que podem ser usadas, 

não só para diferentes fins, como de maneiras distintas. (VALENTE, 2011, 

p. 23). 

 

Logo, podemos notar que, no caso da Geração Y, a invenção das tecnologias 

modernas influenciou os modos de planejar e executar suas tarefas cotidianas. Uma vez que a 

internet já se consolidou como ferramenta de comunicação e busca de informações, será a sua 

aplicação e utilização pelo grupo geracional seguinte que permitirá caracterizar um diferencial 

da próxima geração. 
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2.4 Geração Z: nomadismo e ubiquidade 

 

Com a sequência de grupos geracionais apresentada, chegamos à Geração Z, que 

reúne os atuais adolescentes. Conforme indicado pelas autoras Simone Beatriz Ceretta e 

Lurdes Marlene Froemming (2011, p. 19) o Z da nomenclatura da geração vem da primeira 

letra do verbo zapear, “[...] utilizado para designar o ato de mudar constantemente o canal na 

televisão, geralmente através de um controle remoto, caracterizando o que a geração tem em 

comum, o ato de fazer várias coisas ao mesmo tempo [...]”. Outra terminologia utilizada na 

literatura para caracterizar este grupo é “Geração Next” (TAPSCOTT, 2010). 

Em razão da variação de delimitação temporal da geração anterior, também não há 

consenso a respeito do período referente à Geração Z. Seu início é apontado, em geral, para a 

primeira metade da década de 1990, enquanto seu final ainda é indeterminado pela maioria 

dos autores. Isso ocorre por se tratar de uma geração recente, cujos primeiros membros 

possuem, atualmente, cerca de 20 anos de idade. 

 

Quadro 1 – Delimitação temporal da Geração Z 

Referência Período Idade em 2013 

LEVY; WEITZ, 2000 apud CERETTA; FROEMMING, 2011 1989 – 2010  3 a 24 anos 

FAGUNDES, 2011 1993 – presente  0 a 20 anos 

SOUZA, 2011 1990 – presente 0 a 23 anos 

TAPSCOTT, 2010 1998 – presente 0 a 15 anos 

Fonte: Adaptado das obras citadas. 

 

Assim, é possível verificar a falta de precisão no estabelecimento de um limite 

temporal claro entre a Geração Y e a Geração Z. Tal indefinição traz como consequência o 

fato de, apesar das diferenças que permitem separar os grupos, parte da literatura sobre a 

geração anterior também conter dados que podem ser utilizados para caracterizar os 

indivíduos da geração atual. 

O pesquisador Don Tapscott (1999, 2010) desenvolveu estudos aprofundados sobre a 

Geração Net, que compreende os nascidos entre 1977 e 1997 e, conforme indicado pelo autor, 

é análoga à Geração Y. Porém, uma vez que não há precisão cronológica entre o fim da 

Geração Y e o início da Z e considerando que a influência das novas tecnologias gerou 

consequências semelhantes às duas gerações, alguns dos dados apresentados pela pesquisa de 

Tapscott podem ser estendidos para a geração seguinte. A respeito da crescente integração dos 
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suportes digitais às mais diversas atividades do cotidiano, Tapscott (1999, p. 5), assim como 

também veremos no próximo capítulo, aponta que as duas gerações fazem uso dessas novas 

mídias para entretenimento, aprendizado, comunicação e compra de bens e serviços. 

O modo natural de lidar com tais ferramentas levou Marc Prensky (2001), citado por 

Marina Miranda Fagundes (2011), a atribuir à Geração Z a denominação de “nativos digitais”, 

pois esses jovens não precisaram aprender a linguagem digital – na verdade, parecem já 

nascer sabendo fazê-lo. Um estudo realizado em 2010 pela emissora de televisão MTV Brasil 

a respeito da chamada “Screen Generation” salienta que “Os conceitos de on-line e off-line 

são ultrapassados; aliás, para esses jovens, nunca existiram.” (DOSSIÊ UNIVERSO JOVEM 

MTV, 2010, p. 76)  

Nessa linha de entendimento, é possível notar que há uma notável diferença no 

relacionamento dessa geração e da geração anterior com a tecnologia. Tal diferença está no 

fato de que 

 

Esses adolescentes da Geração Z nunca conceberam o mundo sem 

computador, chats e telefone celular e, em decorrência disso, são 

menos deslumbrados que os da Geração Y com chips e joysticks. Sua 

maneira de pensar foi influenciada, desde o berço, pelo mundo 

complexo e veloz que a tecnologia engendrou (CERETTA; 

FROEMMING, 2011). 

 

Por considerarem esses equipamentos algo comum e natural, esses jovens 

desenvolveram habilidades desde cedo no trato das tecnologias. Desde pequenos, esse 

indivíduos “[...] vêem a tecnologia como apenas mais uma parte de seu ambiente e a 

assimilam juntamente com as outras coisas.” (TAPSCOTT, 1999, p. 38). Dessa forma, eles 

acabam por dominar facilmente o uso de uma inovação importante, pela naturalidade com que 

entendem o funcionamento de aparelhos que seus pais talvez tenham dificuldade em utilizar. 

 Como consequência do uso corriqueiro de tais ferramentas, a velocidade no trânsito 

das informações, a interatividade proporcionada e as múltiplas formas de mídia disponíveis 

provocam consequências no comportamento das pessoas desse grupo geracional. Algumas das 

características comportamentais desses indivíduos que se dão em razão dessas influências são 

a extraordinária rapidez com que obtêm informações e a habilidade de realizar diversas tarefas 

ao mesmo tempo, usando um ou mais equipamentos (SOUZA, 2011). Essa rapidez de 

respostas demandada pelos aparatos tecnológicos de comunicação também acabou por 

culminar na impaciência e imediatismo típicos da juventude atual (DOSSIÊ UNIVERSO 

JOVEM MTV, 2010). Sobre essa velocidade demandada pelos eletrônicos e sua influência no 
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comportamento de Geração Z, Maria Aparecida Belintane Fermiano (2010, p. 9) explica que 

essa dinamicidade “[...] não favorece a tomada de consciência, seja consigo mesmo, com os 

outros em relação às exigências que o contexto impõe.” Isso traz consequências como, por 

exemplo, a manifestação de atitudes sem a análise das variáveis, principalmente relacionadas 

ao consumo.  

Ceretta e Froemming (2011, p. 20) ressaltam também que esses indivíduos executam 

diversas atividades de forma simultânea, como ouvir música, assistir a filmes e navegar na 

internet, o que implica na fragmentação do ritmo de seu dia a dia. Dados apresentados pelo 

IBOPE Media (SAWAIA, 2011) confirmam essa simultaneidade de tarefas característica da 

Geração Z. Conforme os resultados apresentados, 37% destes adolescentes assistem à 

televisão utilizando o computador, enquanto 29% o fazem ouvindo rádio. A combinação rádio 

e computador é realizada por 29% deles, e 14% ouvem rádio enquanto leem revistas. Filipe 

Arendt de Azevedo e outros autores (2008) ressaltam ainda que a cultura atual, baseada na 

mudança e na velocidade incessantes, influencia inclusive nas práticas de consumo dos 

adolescentes, pois não permite exercitar a reflexão e o raciocínio lógico antes das decisões de 

compra. 

Outra pesquisa realizada entre julho de 2011 e agosto de 2012 pelo IBOPE Media 

(SAWAIA, 2013), com jovens de 18 a 25 anos, indica tendências de consumo e de uso das 

mídias pelas gerações Y e Z. Segundo os dados, é possível observar que 60% desses jovens 

têm o hábito de utilizar mais de um meio de comunicação ao mesmo tempo. Além de ser 

possível identificar que esses indivíduos acessam conteúdos em diversos tipos de mídia 

tradicional e digital, 47% dos jovens entrevistados afirmam que sua principal fonte de 

entretenimento é a internet. A respeito do acesso às novas tecnologias, 92% dos entrevistados 

navegam em redes sociais, 94% possuem telefone celular, 41% possuem TV por assinatura e 

4% possuem computadores tipo tablet. 

Já a respeito do conteúdo, a Geração Z prefere entretenimento à informação, tanto na 

TV quando na internet. Na televisão, buscam, por exemplo, filmes de comédia e ação, 

programas de comédia e telenovelas. Mas é a internet que representa, para mais da metade 

desse grupo geracional, a principal fonte de entretenimento, principalmente por meio dos 

jogos, salas de bate-papo e redes sociais. As redes sociais, em especial, são utilizadas 

frequentemente por 71% dos jovens entrevistados (SAWAIA, 2011).  

Outra característica desses indivíduos relacionada às novas tecnologias é o fato de, 

por causa das possibilidades trazidas à tona com os novos serviços on-line, esses jovens 

deixarem de ser meros consumidores de informação e passarem a envolver-se com a produção 
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e divulgação de conteúdos (FAGUNDES, 2011). Com isso, percebe-se que um diferencial das 

novas mídias é a interatividade proporcionada, o que afasta essa nova geração do fluxo 

unidirecional da informação comum nas formas tradicionais de mídia, como a televisão e o 

rádio (TAPSCOTT, 1999; 2010). Essa aproximação e eventual troca de papéis entre emissor e 

receptor gera consequências na forma como os membros da Geração Z recebem as 

informações transmitidas pelos diversos meios. Como expõe Tapscott (1999, p. 71), “[...] eles 

não se sentem intimidados pelas tecnologias de mídia ou pelas personalidades por trás delas. 

Isso transformou-se em desconfiança com relação aos canais de mídia corporativos.” – 

especialmente se a comunicação centrar-se na mera promoção e a organização não demonstrar 

autenticidade e interesse ao diálogo. Tal ponto não significa que eles sejam imunes à 

publicidade; mas sim que têm tendências à filtragem, verificação e comparação das 

informações apresentadas com as de outras fontes, como já bem contextualizara a 

pesquisadora Lúcia Santaella (2003), na sua tentativa de descrição dos tipos de relações 

sociais operados nas últimas décadas nas esferas híbridas do consumo e do campo midiático. 

Deve-se destacar, ainda, que toda essa interatividade proporcionada pelas novas 

tecnologias ocorre em tempo real, por meio de aparatos que permitem a troca imediata de 

mensagens e informações onde quer que se esteja. É justamente neste ponto que se encontra 

outra diferença de destaque entre estes jovens e a Geração Y. Como salienta o estudo 

elaborado pela MTV Brasil (DOSSIÊ UNIVERSO JOVEM MTV, 2010, p. 76), “Se antes o 

jovem navegava na internet grudado na cadeira e ao computador de mesa, agora ele vai estar 

cada vez mais conectado por diferentes gadgets e em qualquer lugar.” A portabilidade, o 

acesso contínuo ao mundo online e a convergência de diferentes mídias que ocorre em 

aparelhos de tamanho reduzido, como os laptops e telefones celulares, favorecem a 

comunicação e troca imediata de dados, independentemente da localização. 

Apesar de todos estes elementos apontados a respeito da Geração Z, é importante 

lembrar que tais inovações não estão ao alcance de todos os jovens nascidos neste período. A 

respeito da classificação aplicada a este grupo geracional, Sergio Luiz Baena de Souza (2011, 

p. 69) indica que 

 
Convém salientar que o termo Geração Z foi cunhado para descrever a 
geração de indivíduos nascidos a partir de 1990 em países tecnologicamente 

avançados, pois a sua caracterização está relacionada, principalmente, à 

revolução digital ocorrida no início dessa década, fazendo com que seus 
integrantes fossem por ela afetados desde o seu nascimento. 
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Associando tal aspecto à realidade nacional, os resultados do estudo realizado pela 

MTV Brasil apontam que, “[...] no Brasil, a disparidade de renda e de poder de compra não 

permite que todos os jovens consumam mídia da mesma maneira nem com a mesma 

frequência.” (DOSSIÊ UNIVERSO JOVEM MTV, 2010, p. 77). Conforme apurado na 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2012), de um total de 62.849.000 domicílios particulares 

existentes no Brasil, apenas 25.325.000 possuíam um computador com acesso a internet em 

2012, o que representa 40,3% dos domicílios.  

Segundo esta pesquisa do IBGE (2012), a Geração Z no Brasil é composta por 

62.078.000 indivíduos, considerando-se os nascidos de 1993 a 2012. Tal número representa 

31,5% da população residente no país nesse último ano, dos quais 82,5% vivem em áreas 

urbanas. 

Nascidos após a instalação do fenômeno internet e das tecnologias digitais, os jovens 

da Geração Z desconhecem o mundo sem tais ferramentas e sem a comunicação, mediada por 

computador, em tempo real. Para eles, o dia-a-dia seria inconcebível sem as facilidades 

oferecidas pelos telefones celulares, computadores, laptops, videogames, internet banda larga 

e internet móvel (SOUZA, 2011). Como descreve Cristiane Kämpf (2011, p. 1), 

 
Um adolescente de classe média, hoje na faixa dos 15 anos de idade, nasceu 

num período em que o Google e a internet já faziam parte da vida cotidiana 
de muitas pessoas do seu universo de convívio, tanto no aspecto social como 

educacional. Muito provavelmente, a Wikipedia é a única enciclopédia que 

ele conhece e usa para fazer as pesquisas da escola e, com mais certeza 

ainda, esse adolescente maneja com destreza qualquer tocador de mp3, 
celular, smartphone, tablet ou leitor de e-book e já tentou ensinar seus 

professores, pais ou avós a usar o controle remoto da TV de LED ou mesmo 

a criar um perfil no Facebook. 

 

Sobre o uso da tecnologia para entretenimento, uma pesquisa realizada pelo IBOPE 

Media (SAWAIA, 2011) com os grupos geracionais brasileiros identificou que algumas das 

formas de lazer preferidas da Geração Z estão ligadas, justamente, à tecnologia. Por exemplo, 

54% desses jovens possuem um videogame, e 38% deles possuem um tocador de MP3, 

aparelho que armazena e reproduz música em formato digital. Além disso, 60% deles 

possuem computador pessoal e 96% possuem um telefone celular – sendo esta a tecnologia 

com maior penetração na Geração Z brasileira. Ainda segundo a mesma pesquisa, os itens 

considerados por estes jovens como mais importantes no dia-a-dia são, em ordem de 

prioridade, o computador com acesso à internet (82%), a televisão (65%), o telefone celular 

(60%) e o tocador de MP3 (31%). 
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A pesquisa realizada pelo Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e 

da Comunicação (2013) indica que, dentre os usuários de internet (pessoas que usaram a 

internet há menos de três meses em relação ao momento da entrevista), a principal atividade 

de comunicação desenvolvida na internet pelos jovens da geração Z é a participação em sites 

de relacionamento/redes sociais: 73% dos indivíduos com idade entre 10 a 15 anos e 86% dos 

jovens de 16 a 24 anos utilizam-nas. A segunda atividade mais realizada para as duas faixas é 

divergente. Para os indivíduos com idade entre 10 a 15 anos, a segunda atividade é o envio de 

mensagens instantâneas, apontada por 51%. Já para os jovens entre 16 e 24 anos, o segundo 

lugar no ranking vai para o envio e recebimento de e-mails. Observa-se, com base nos 

resultados, que o grupo realiza na internet uma ampla variedade de atividades de 

comunicação, exercidas com maior ou menor frequência. No entanto, 20% dos indivíduos 

com idade entre 10 a 15 anos e 6% dos jovens de 16 a 24 anos afirmam não ter utilizado a 

internet com fins comunicacionais. 

Quanto a atividades de busca de informações e serviços on-line, observa-se que a 

porcentagem de jovens das faixas etárias entre 10 e 15 anos e entre 16 e 24 anos efetuam 

menos buscas por informações sobre bens e serviços na internet do que as outras faixas 

etárias. Os dados indicam que apenas 32% dos indivíduos com idade entre 10 a 15 anos e 

65% dos jovens de 16 a 24 anos que acessam à internet realizam tal atividade, contra 82% da 

faixa etária entre 35 e 44 anos. É possível verificar, também, que as classes mais altas 

realizam mais buscas sobre bens e serviços do que as classes mais baixas: enquanto na classe 

A o índice é de 84%, nas classes D e E, o número cai para 37%. 

A respeito da realização de pesquisa de preços de produtos ou serviços na internet, os 

dados indicam que 38% dos indivíduos com idade entre 10 a 15 anos e 66% dos jovens de 16 

a 24 anos que acessam à internet realizam tal atividade. Novamente, verifica-se que as classes 

mais altas realizam mais pesquisas de preços de produtos ou serviços na web do que as classes 

mais baixas, com uma porcentagem de 86% na classe A e de 35% nas classes D e E. 

A pesquisa indica também que, na faixa etária de 10 a 15 anos, 9% das pessoas 

realizaram recentemente a aquisição de produtos e serviços pela internet, e na faixa entre 16 a 

24 anos, 30% realizaram – estes são os índices mais baixos dentre as faixas etárias apuradas. 

As classes consideradas mais altas realizam mais aquisições de produtos ou serviços na web 

do que as classes mais baixas, com 69% de compradores na classe A e 10% nas classes D e E. 

Os principais motivos alegados pelos jovens para não comprarem via internet são a falta de 

necessidade ou interesse, indicado por 47% dos indivíduos de 10 a 15 anos e por 42% dos de 
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16 a 24 anos, e a preferência por comprar pessoalmente e ver o produto, apontada por 45% 

dos jovens de 10 a 15 anos e por 61% dos de 16 a 24 anos. 

Os produtos e serviços mais adquiridos na internet são semelhantes entre as duas 

faixas etárias indicadas na pesquisa que compõem a geração Z. Os jovens de 10 a 15 anos 

compram on-line produtos como roupas, calçados, materiais esportivos e acessórios (43%); 

equipamentos eletrônicos (35%); produtos para a casa e/ou eletrodomésticos (22%); 

computadores e equipamentos de informática (16%) e jogos de computador ou videogame 

(14%). Já os indivíduos com idade entre 16 e 24 anos costumam comprar roupas, calçados, 

materiais esportivos e acessórios (49%); equipamentos eletrônicos (41%); Produtos para a 

casa/eletrodomésticos (31%); computadores e equipamentos de informática (26%); livros, 

revistas ou jornais (22%). 

Uma pesquisa realizada por Fermiano (2010), com indivíduos de 8 a 14 anos, 

identificou uma grande disparidade no acesso à internet em casa com relação à classe social. 

A porcentagem de jovens que possuem tal acesso é destacadamente maior nas classes A e B, 

em comparação com as classes C, D e E. Ainda assim, foi detectado que todos utilizam a 

internet, porém para fins diferentes: as classes mais baixas utilizam-na, principalmente, para 

pesquisas e trabalhos escolares, enquanto as mais altas acessam jogos, comunicadores 

instantâneos e redes sociais. 

Essa mesma pesquisa detectou, também, uma associação entre classe social e o tipo 

de produto que esses jovens compram com o próprio dinheiro. Foi identificado que indivíduos 

das classes A e B gastam mais com “brinquedos, eletrônicos, entretenimento”, enquanto a 

renda da classe C, D e E é revertida, majoritariamente, em alimentos para a família. A 

pesquisa ainda identificou que os jovens destas classes também desejam possuir os 

equipamentos agrupados na categoria “brinquedos, eletrônicos, entretenimento”, como 

celulares, videogames e computadores. Verifica-se, portanto, que o impeditivo para o acesso 

às tecnologias da comunicação, neste caso, é efetivamente a baixa renda. Sidnei Oliveira 

(2010) acrescenta que essas desigualdades sociais englobam, ainda, o acesso ao conhecimento 

e ao ensino de qualidade. 

Assim, uma vez que o acesso às oportunidades de aprendizado e às tecnologias da 

informação não é padronizado em todo o território nacional e para todas as classes sociais, é 

importante manter a ressalva levantada por Oliveira, Piccinini e Bitencourt (2012) a respeito 

da Geração Y, estendendo à Geração Z seus apontamentos no tocante à da desigualdade social 

e exclusão digital e suas implicações na caracterização geracional. Don Tapscott (1999) 

também comenta sobre este aspecto em sua pesquisa, ao explicar que as restrições no acesso 
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aos meios restringem a comunicação e a transmissão de informações, criando um abismo 

digital entre as classes sociais. Para o autor,  

 
À medida que a informática torna-se mais importante para o sucesso 

econômico e o bem-estar da sociedade, a perspectiva do “apartheid da 

informação” trona-se cada vez mais real. Tal “divisão digital” pode 
significar que, para muitas crianças, Geração Net signifique Geração Não 

(TAPSCOTT, 1999, p. 11). 

 

De qualquer forma, fica claro que todos os avanços tecnológicos que aconteceram 

nas décadas de 1990 e 2000 fizeram com que esta geração tivesse uma enorme quantidade de 

informação e de possibilidades de interação em suas mãos – literalmente, se levarmos em 

conta o tamanho reduzido dos equipamentos atuais. Esse grande volume de mensagens, como 

vimos, influencia os jovens em diversas de suas características comportamentais.  

Também é relevante apontar que o vínculo do conceito de juventude à fácil 

adaptação às inovações e novidades, entre outras variáveis, culminou na valorização da ideia 

de adolescência na sociedade. Como consequência, os adolescentes passaram a constituir um 

modelo comportamental que se tornou um ideal para as pessoas de outras gerações. Assim, 

“Ao mesmo tempo em que as crianças aspiram a tornarem-se adolescentes, os adultos do 

século XXI buscam rejuvenescer.” (FELDMANN, 2008, p.44). Com isso, os indivíduos desta 

geração, inclusive, passam a influenciar a moda, pois se cria um ideal relacionado à estética, 

vestimenta, imagem e comportamento que viabiliza o comércio de uma “juvenilização” a 

outros grupos etários. A juventude deixa de estar ligada à idade e passa a constituir um signo 

cultural (FINOCCHIO, 2007). 

Além dessa influência geral, deve-se ressaltar que as opiniões desses jovens, no 

contexto atual, adquirem maior poder de influência nos gastos familiares, em especial 

relacionados a itens de tecnologia e eletrônicos (FELDMANN, 2008). Um fator que contribui 

para o aumento da influência da Geração Z sobre o comportamento de consumo dos pais é o 

fato de os jovens terem a capacidade de obter uma grande quantidade de informações por 

meio de pesquisas on-line. Dessa forma, eles conseguem levantar dados sobre o produto ou 

serviço a ser adquirido e até mesmo fazem comparações de preços, o que subsidia as decisões 

de compra (TAPSCOTT, 1999). Um dado apurado pelo IBOPE Media (SAWAIA, 2011) 

confirma tal tendência, ao apontar que, em média, 43% dos pais brasileiros afirmam sofrer 

influência dos filhos nas decisões relacionadas a compras. Fermiano (2010) ratifica essa 

tendência em sua pesquisa, ao identificar que a maior parte dos jovens entrevistados é 
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consultada pelos pais, ao menos eventualmente, quando estes compram algo para os filhos ou 

para a família. 

Pela análise dos dados obtidos em pesquisa realizada entre julho de 2011 e agosto de 

2012 pelo IBOPE Media (SAWAIA, 2013), pode-se verificar que, para os jovens de 18 a 25 

anos, a família e a experiência anterior representam os maiores influenciadores nas decisões 

de compra. Essa influência é complementada pela atuação da internet e das amizades sobre as 

escolhas de consumo do grupo entrevistado. A pesquisa aponta que 35% desses jovens são os 

principais compradores no domicílio onde moram, e que 61% deles fizeram compras pessoais 

no mês anterior à aplicação da pesquisa. 

É importante salientar também que o relacionamento familiar da Geração Z é 

considerado como muito positivo, pois estes indivíduos valorizam a família e os laços afetivos 

estabelecidos nela. Na análise dos resultados da pesquisa, Fermiano (2010, p. 374) indica que 

“A família é seu porto seguro. E nota-se, com clareza, que gostariam de estar mais com ela, 

priorizando sua companhia.” A grande maioria dos entrevistados de todas as classes sociais 

afirma gostar da própria família, por características como honestidade, afetividade e carinho. 

Além de influenciar os gastos familiares, os indivíduos da Geração Z também podem 

ter seus gastos custeados com renda própria. Essa renda, segundo Ceretta e Froemming 

(2011), pode ter origem em uma “mesada” recebida dos pais ou mesmo em virtude de 

trabalhos realizados em meio período. Segundo pesquisa realizada em nível nacional pelo 

IBOPE Media (SAWAIA, 2011), 31% dos indivíduos da Geração Z já tiveram o primeiro 

trabalho. Com isso, verifica-se que esses jovens consumidores de produtos e serviços 

constituem um mercado com características específicas, além de influenciarem diretamente 

outros grupos em suas aquisições. 

No entanto, apesar de terem nas tecnologias da comunicação tantas informações 

disponíveis para auxiliar em suas decisões, Feldmann (2008) argumenta que os indivíduos 

desta geração, por se tratarem de pessoas em processo de formação e amadurecimento, não 

estão totalmente capacitados para interpretar e utilizar tais dados para efetuar suas escolhas. 

Segundo o autor, muitas vezes, suas decisões são tomadas com base em sentimentos e 

emoções, e não na racionalização e análise criteriosa de informações, o que acaba por permitir 

a concretização de eventuais impulsos consumistas. 

Outra característica que deve ser levada em conta no estudo da Geração Z é a 

tendência clara desses jovens à formação de grupos. A necessidade de pertencer a um grupo é 

um destacado fator do comportamento humano, e é ainda mais relevante na adolescência, fase 

na qual está a maioria dos indivíduos pertencentes a essa geração. Cada grupo estabelece 
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identidades e estilos de vida que os diferencia dos demais, e caracteriza um ambiente de 

experimentação em diversos âmbitos. Segundo Feldmann (2008), um comportamento notável 

nas ações desses grupos de pessoas é o chamado “comportamento de manada”, 

 
[...] que ocorre quando um grupo induz uma parcela maior de indivíduos a 
realizar algo, de maneira que certas pessoas passam a agir de uma forma 

porque outras estão agindo assim. [...] Os adolescentes do grupo agem 

individualmente, mas todos no mesmo sentido e no mesmo momento. As 
pessoas já não fazem o que querem, mesmo que inconscientemente. 

(FELDMANN, 2008, p. 50).  

 

Logo, é possível entender o grupo como um grande influenciador das atitudes e 

escolhas desses indivíduos. Uma vez que “a noção de consumo e a noção de pertencimento 

estão associadas” (FELDMANN, 2008, p. 51), a influência do grupo é, portanto, outro 

elemento que afeta as decisões de seus membros em diversos âmbitos, inclusive na aquisição 

de produtos e serviços específicos. Azevedo (2008, p. 3), em parceria com outros 

pesquisadores, destaca que, no caso desses adolescentes, 

 
Os fatores sociais significativos para a prática do consumo são determinados 

por familiares, amigos e vizinhos. Viver de acordo ou superiormente à 

família, apresentar-se aos amigos e vizinhos paramentado em termos de 
vestuário e adereços tecnológicos, significa a busca pela aceitação e o apreço 

dos outros. 

 

Os dados levantados pelo IBOPE Media (SAWAIA, 2011) indicam que os próprios 

jovens da Geração Z têm consciência de que tanto influenciam como são influenciados pelo 

grupo em questões relativas ao consumo. Conforme os resultados apresentados, 27% deles 

concordaram com a frase “Entre os meus amigos, eu sou sempre o primeiro a ter as últimas 

novidades em equipamentos eletrônicos”; enquanto 29% concordaram com “Meus amigos 

frequentemente pedem minha opinião quando vão comprar equipamentos eletrônicos”. Em 

pesquisa realizada por Tapscott (2010, p. 50) foi identificado o mesmo padrão: “Nove em 

cada dez jovens que entrevistamos disseram que, se um grande amigo recomendasse um 

produto, eles provavelmente o comprariam.” Isso se dá, principalmente, por meio de redes de 

relacionamento on-line onde estes indivíduos podem trocar experiências e discutir a respeito 

de seus hábitos de consumo, marcas e produtos adquiridos, influenciando-se mutuamente. 

Ceretta e Froemming (2011, p. 17) corroboram tais dados ao informarem que, “Na 

interação com os colegas em relação a assuntos acerca do consumo, os jovens passam a 

conhecer os produtos favoritos do grupo e podem levar estes aspectos em consideração na 

avaliação de compra para si.” Tais escolhas ligadas ao consumo podem também representar, 



47 

 

portanto, a construção da sua identidade e intensificar o pertencimento àquele conjunto e a 

aderência àquele estilo de vida. Isso demonstra que as necessidades de aceitação pelo grupo e 

a manutenção dos relacionamentos sociais mantidos também podem constituir um fator de 

influência sobre as opiniões individuais de cada membro do grupo (FELDMANN, 2008; 

AZEVEDO et al, 2008). 

Sobre o perfil de consumo da Geração Net, Don Tapscott apresenta em seu estudo 

publicado em 1999 uma lista com cinco temas que definem as prioridades e desejos desses 

jovens, com relação a compras. O primeiro desses temas indica que eles querem 

disponibilidade de opções de produtos, para que possam selecionar o que mais se adéqua à 

sua personalidade e às suas vontades. A diferenciação, portanto, destaca um produto perante 

outros, pois amplia as alternativas de escolha para o jovem comprador. 

O segundo tema apontado por Tapscott (1999) informa que os membros dessa 

geração gostam de poder personalizar seus serviços e bens. A possibilidade de tornar o 

produto único, para que atenda às necessidades e vontades específicas de seu comprador, 

agrada a esses jovens e permite que adequem o que foi adquirido à sua personalidade, 

conhecimento e exigências. Trata-se, portanto, de mais uma instância da interatividade: o 

consumidor transforma-se em uma espécie de “fabricante-consumidor”, influenciando no 

produto final. 

O terceiro tema listado acrescenta ainda que esses jovens desejam, além de escolher 

e personalizar suas aquisições, poder voltar atrás e mudar de opinião. Essa característica 

provavelmente tem fundamento no ambiente digital, onde os erros podem ser corrigidos e 

atitudes tomadas podem ser alteradas facilmente em um clique. Já o quarto tema aponta que 

uma forma de conquistar os consumidores da nova geração é oferecer a experimentação do 

produto. Uma vez que há grande quantidade de informações disponíveis para selecionar a 

escolha, a experiência com um produto específico pode agregar valor e levar o consumidor a 

ser convencido da necessidade daquele bem ou serviço. Por fim, o quinto tema relembra que a 

tecnologia está absolutamente integrada no dia a dia e na cultura dessa geração. Assim, a mera 

inovação não surpreende esses consumidores, que esperam outras qualidades do produto 

oferecido. O que importa e influencia na preferência é, na verdade, a função e a utilidade 

daquela tecnologia, e não meramente a sua novidade e modernidade técnica.  

Dez anos depois, Don Tapscott (2010) ampliou esta lista, agregando novas “normas” 

que a Geração Net leva em conta no processo das compras. Os padrões indicados pelo autor 

na publicação de 2010 são oito: (1) a liberdade de escolher dentre opções oferecidas; (2) a 

possibilidade de customizar / personalizar o produto, tornando-o exclusivo; (3) a investigação 
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sobre o produto anteriormente à compra; (4) a preocupação com a credibilidade e integridade 

da empresa vendedora; (5) a possibilidade de efetuar sugestões e colaborar para a melhoria 

dos bens e serviços oferecidos; (6) o entretenimento e a diversão atrelados ao produto; (7) a 

rapidez no atendimento à sua necessidade e na resposta a eventuais consultas; e, por fim, (8) a 

modernidade dos produtos oferecidos, que agrega status ao usuário. Com essas listagens, é 

possível compreender que o comportamento de consumo da Geração Z está intimamente 

ligado às características de seu grupo geracional e às influências sofridas ao longo de sua 

formação. 

Essas constatações nos permitem concluir que, diante das características da Geração 

Z e de suas exigências com relação às empresas, a promoção de vendas e as campanhas 

publicitárias perdem força de convencimento e eficácia. Stein (2013, tradução nossa) aponta 

que “Quando você não está mais intimidado pelo poder, você vai gostar muito mais do que 

um amigo lhe fala do que o que uma campanha publicitária diz [...]”. Um quadro como este 

fomenta a abertura de espaço para outros modelos de Marketing e de estratégias de 

relacionamento que permitam maior interação e diálogo com o consumidor. Don Tapscott  

(1999, p. 185, grifo nosso) identifica essa tendência em sua pesquisa e afirma que 

 
À medida que a onda dos N-Geners [membros da Geração Net] for 
crescendo, o marketing de relacionamento assumirá um novo significado. 

[...] Os N-Geners não querem ser tratados como objeto de venda, querem ser 

tratados como indivíduos – isto é, como consumidores. O marketing 

econômico moderno vê o relacionamento, não a venda ou o negócio em si. 

 

Essa tendência também é indicada por Al Ries e Laura Ries (2002), que afirmam que 

a propaganda carece de credibilidade, pois soa como uma fala tendenciosa emitida de forma 

paga pela empresa vendedora. Os consumidores têm a tendência de repelir essas mensagens, 

salvo se houver alguma referência e credibilidade previamente construídas. Nas palavras dos 

autores, “Sem que uma nova marca tenha credenciais em sua mente, você certamente vai 

ignorar a propaganda.” (RIES; RIES, 2002, p. 19). 

Dessa forma, a baixa credibilidade acaba por limitar o poder de criação de marca da 

propaganda. Nesse sentido, as Relações Públicas parecem-nos possuir maior crédito diante do 

público consumidor, pois a mensagem é levada ao público indiretamente – por exemplo, por 

meio da geração de mídia espontânea ou por indicações pessoais e coletivas. Para os autores, 

o Marketing lida com percepções e não com produtos; logo, seu planejamento deve ser 

orientado pelas Relações Públicas, pois é papel dessa área criar e construir a marca que, 

posteriormente, será defendida pela propaganda. 
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Pela observação do comportamento de consumo da Geração Z, também podemos 

concordar com Vanessa Damasceno e Laura Jane Vidal (2011), que afirmam que “O jovem é 

um importante filão de mercado para as organizações de variados segmentos [...]”. Silvia 

Finocchio (2007), nessa mesma linha de raciocínio, afirma que a juventude atual está inserida 

no contexto da “sociedade do consumo”, onde consomem, em especial, produtos da indústria 

cultural. Por representarem uma expressiva parcela da população, possuírem relativo poder de 

compra próprio, além de influenciarem e serem influenciados pelas pessoas de seu convívio, 

esses jovens adquirem destacada relevância como consumidores. Nesse sentido, muitas 

organizações acabam voltando seus esforços de Marketing e de Relações Públicas para esta 

fatia do mercado. Considerando que, neste estudo, pretendemos analisar o relacionamento dos 

indivíduos desta geração com as organizações do Segundo Setor
7
, no próximo capítulo 

caracterizaremos, de modo mais específico, a temática das novas tecnologias da informação e 

comunicação e as possibilidades de seu uso como ferramenta de Relações Públicas em ações 

voltadas para o relacionamento com a Geração Z. 

                                                
7 As organizações do Segundo Setor são as empresas, ou seja, organizações privadas comerciais ou industriais, 

com fins lucrativos (KUNSCH, 2003). Esse conceito será explorado no capítulo seguinte. 
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3 RELACIONAMENTOS EMPRESARIAIS COM O PÚBLICO 

CONSUMIDOR: POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO NO MUNDO OFF- LINE E NA 

“TEIA DIGITAL”  

 

No capítulo anterior, explanamos a respeito do conceito de geração, suas origens e 

aplicações no estudo do comportamento dos indivíduos nascidos em diferentes épocas. 

Também apontamos as principais características das gerações que surgiram após a Segunda 

Guerra Mundial, com aprofundamento na Geração Z, foco deste trabalho. Neste capítulo, 

caracterizaremos o que são as Relações Públicas e a sua importância no contexto da 

Comunicação Organizacional, e como podem ser utilizadas para atender expectativas e 

necessidades dos jovens da Geração Z. 

Porém, antes de nos atermos à questão da Comunicação Organizacional, é necessário 

conceituar o que é uma organização. Segundo Margarida Maria Krohling Kunsch (2003), é 

possível identificar em estudos duas principais aplicações do termo. Uma destas aplicações 

remete ao “ato ou efeito de organizar”, enquanto a outra designa um grupo de pessoas que, de 

modo planejado, realizam papéis diferentes dentro de um esforço conjunto para atingir um 

objetivo comum. Esses agrupamentos desempenham as mais diferentes funções dentro da 

sociedade e integram-se à vida de todos, seja por meio do setor público, privado ou como uma 

organização sem fins lucrativos. 

Uma vez que tal nomenclatura abarca um grande número de agrupamentos com 

características distintas, para que seja possível o estudo de suas especificidades, as 

organizações são classificadas em subdivisões do conceito. A classificação de aplicação mais 

comum leva em conta a forma de propriedade e distribui as organizações em três setores. O 

primeiro setor refere-se aos órgãos da esfera governamental; o segundo, às empresas 

comerciais e indústrias; e o terceiro, a organizações não governamentais e outros grupos e 

movimentos organizados sem fins lucrativos e voltados para o atendimento de necessidades 

sociais (KUNSCH, 2003). 

Uma nomenclatura que também é comumente utilizada para designar organizações 

das mais diversas modalidades é “instituição”. Apesar do uso dos dois termos como 

sinônimos, em estudo a este respeito, Kunsch (2003) identificou na literatura definições que 

apontam diferenças entre os conceitos expressados por cada palavra. Dentre os 

posicionamentos apresentados pela autora, um artigo de Marilena Chaui (1999) descreve de 

forma clara o principal aspecto que distingue as duas ideias. Segundo exposto no artigo, a 

organização tem seu foco no alcance de objetivos particulares e na gestão, planejamento e 
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estratégias que serão utilizadas para atingir tais objetivos com eficácia. Por outro lado, a 

instituição está ligada a uma visão holística da organização: trata-se deste grupo inserido na 

sociedade, o que significa que ela cumpre uma função social específica e “[...] sabe (ou julga 

saber) por que, para que e onde existe.” (CHAUI, 1999). 

Pela análise de tal conceito, podemos inferir que é possível uma organização 

desenvolver em si uma “institucionalização”, ou seja, integrar-se de fato à sociedade pela 

assunção de responsabilidades perante ela e pelo cumprimento de um papel social ativo 

(MARÍN, 1997 apud KUNSCH, 2003). Dessa forma, a organização passa a enxergar além de 

seus próprios objetivos e estabelece compromissos em prol do bem-estar social. 

A criação de uma filosofia institucional para a organização é um elemento essencial 

nesse processo de transformação. Conforme Nélio Arantes (1994), citado por Kunsch (2003), 

podemos englobar neste aspecto o estabelecimento de missão, visão, valores e princípios 

organizacionais, que devem ser definidos com base nos anseios da sociedade em que a 

organização está inserida. Esta filosofia básica deve nortear todas as decisões tomadas, 

práticas e discursos institucionais (KUNSCH, 2003). 

Segundo Gaudêncio Torquato (1985), os valores, normas, sistemas, conceitos e 

princípios da organização compõem a sua identidade, ou seja, são os aspectos que 

caracterizam a personalidade empresarial. Essa identidade institucional norteia a cultura 

organizacional, que, conforme definida por Sergio Bulgacov e Marlene Marchiori (2010, p. 

113) é a “[...] configuração particular das normas, valores, crenças, comportamento e tudo 

aquilo que caracteriza os homens naqueles grupos e que os indivíduos utilizam para agir.” 

Tratam-se das características específicas da organização, construídas com base em sua 

história, lideranças, decisões, e manifestadas em seu dia a dia, nas ações, comportamentos, 

regras, escolhas e hábitos dos indivíduos. As escolhas estratégicas diárias são realizadas com 

embasamento na ideologia e na filosofia institucional, e o exercício constante desses aspectos 

estabelece a individualidade organizacional pela aplicação de suas características culturais. 

Por estarem inseridas em um contexto dinâmico, é importante levar em conta que as 

organizações não são organismos estáticos. Diversos aspectos internos e externos afetam o 

desenvolvimento das atividades e, por consequência, a sobrevivência do grupo. Como expõe 

Kunsch (2003, p. 31): 

 
É preciso vê-la [a organização] em relação a um contexto muito mais amplo, 

numa perspectiva holística. Temos de considerá-la vinculada ao ambiente 

em que ela vive, incluindo os aspetos sociais, econômicos, tecnológicos, 
ecológicos e culturais, variáveis que interferem enormemente na vida 

organizacional. 
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Nesse contexto, para viabilizar a coordenação de todos os elementos internos e 

externos da organização, surge a necessidade do estabelecimento de um sistema funcional de 

comunicação. Nas palavras de Kunsch (2003, p. 69), “[...] o sistema comunicacional é 

fundamental para o processamento das funções administrativas internas e do relacionamento 

das organizações com o meio externo.” Logo, é pela comunicação que ocorre o 

relacionamento entre órgãos, unidades, departamentos e, em última análise, entre os 

indivíduos. 

Com isso, verifica-se a importância vital de manter fluxos de comunicação 

adequados e planejados: é por meio deles que cada uma das partes informa e obtém as 

informações necessárias para manter a organização em movimento. Assim, fica claro que 

“[...] a comunicação organizacional deve constituir-se num setor estratégico, agregando 

valores e facilitando [...] os processos interativos e as mediações.” (KUNSCH, 2003, p. 90). 

No entanto, a comunicação, a exemplo de todos os outros sistemas que compõem a 

organização, sofre interferências do meio em que está inserida.  

 
As organizações em geral, como fontes emissoras de informações para os 
seus mais diversos públicos, não devem ter a ilusão de que todos os seus atos 

comunicativos causam os efeitos positivos desejados ou são 

automaticamente respondidos e aceitos da forma como foram intencionados. 

É preciso levar em conta os aspectos relacionais, os contextos, os 
condicionamentos internos e externos, bem como a complexidade que 

permeia todo o processo comunicativo (KUNSCH, 2003, p. 72). 

 

Ainda segundo Kunsch (2003), a comunicação exercida por uma organização reflete 

a sua filosofia e posicionamento diante da sociedade. Pelas ações comunicacionais, é possível 

perceber se a cultura predominante é autoritária – por exemplo, se não há possibilidade de 

diálogo e envio de respostas às mensagens recebidas – ou inovadora e aberta – através da 

abertura de canais de permitam construir, de fato, um diálogo entre as partes. 

Wilson da Costa Bueno (2000) salienta a importância da comunicação 

organizacional ao apontar o impacto que ações, declarações e até especulações podem trazer à 

organização e a seu mercado. A esse respeito, o autor expõe que, cada vez mais, as empresas 

compreendem o quanto o alcance dos objetivos de negócios não depende somente do seu 

desempenho e de fatos ocorridos, mas também daquilo que é dito e apresentado sobre suas 

atividades e sobre o mercado. Essa progressiva percepção da relevância do diálogo no 

ambiente organizacional “[...] as anima [as empresas] a estabelecer políticas de comunicação 
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que se pautem pelo profissionalismo, pela consistência e pela estreita afinidade com os seus 

interesses mercadológicos e/ou institucionais.” (BUENO, 2000, p. 51). 

Essa força da comunicação ganha maior valor no contexto moderno, pois é 

potencializada pelas novas tecnologias, que aceleram trânsito de dados e que potencializam a 

difusão das informações. Dessa forma, é possível identificar que a Comunicação 

Organizacional é uma área estratégica, cujo planejamento e gestão adequados são essenciais 

ao bom desempenho nos negócios e à concretização dos objetivos da organização. 

A integração entre as áreas relacionadas ao relacionamento entre os grupos e à 

comunicação permite que haja uma unidade de discurso e ação, o que evita divergências e 

contradições entre as ações realizadas por áreas diferentes e harmoniza as estratégias e táticas. 

O diagrama reproduzido no Fluxograma 1 aponta as quatro áreas que compõem o que Kunsch 

(2003) define como comunicação organizacional integrada: 

 

Fluxograma 1 – Diagrama da comunicação organizacional integrada 

 

Fonte: KUNSCH, 2003, p. 151. 

 

Com base neste diagrama, podemos concluir que a Comunicação Organizacional é 

um mix composto por diversas atividades profissionais. Uma destas atividades, que 

tomaremos como foco deste estudo, está inserida na área da Comunicação Institucional: trata-

se das Relações Públicas. Nesta atividade, os objetos de trabalho e análise são as organizações 
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e os seus públicos de interesse, bem como, por extensão, o relacionamento entre eles 

(KUNSCH, 2003). 

As Relações Públicas trabalham com o planejamento, promoção, mediação e 

administração dos relacionamentos entre estas duas instâncias. O termo “relacionamento”, 

conforme conceituação apresentada por Fábio França (2011, p. 254), tem como significados 

“[...] o ato ou efeito de relacionar-(se); capacidade em maior ou menor grau de [...] conviver 

bem com outros, de estabelecer vínculos oficiais, permanentes ou não, com objetivos bem 

definidos.” Dessa forma, as Relações Públicas são responsáveis pela gestão planejada e 

estratégica dos vínculos estabelecidos entre organização e públicos. Com outras palavras, 

Waldyr Gutierrez Fortes (2003, p. 21) define que 

 
Às Relações Públicas está reservado o trabalho de conhecer e analisar os 

componentes do cenário estratégico de atuação das empresas, com a 

finalidade de conciliar os diversos interesses. Para isso, procura identificar, 
nas pessoas e nos grupos organizados, comportamentos e formas de contato 

que venham a facilitar o estabelecimento do processo de relacionamento nas 

unidades consideradas. 

 

Para melhor compreendermos esse relacionamento, uma vez que já caracterizamos o 

que é uma organização, precisamos compreender também o que são os públicos. Cândido 

Teobaldo de Souza Andrade, em seu livro Curso de Relações Públicas (2003), indica que 

características determinam a formação dos públicos. Segundo o autor, os públicos são 

formados por pessoas ou grupos organizados de pessoas que, sem necessariamente estarem 

num mesmo espaço geográfico, se encontram em um ambiente onde podem se informar e 

onde há controvérsias. Neste ambiente, também deve existir a oportunidade de discutir ideias, 

de modo que a crítica e a reflexão sejam facilitadas para a busca de uma atitude comum. Nas 

palavras de Andrade (2003, p. 202), “O público nasce do levantamento de uma controvérsia 

pública e da oportunidade do debate amplo sobre ela, com abundância de informações e 

considerações racionais.” 

França (2004, p. 121) acrescenta que “Os públicos pertencem ao relacionamento 

contínuo e necessário da organização, garantindo-lhe a sobrevivência e o apoio ostensivo às 

suas atividades e contribuindo para criar um conceito favorável da empresa junto à opinião 

pública.” A existência dos públicos não depende da vontade da empresa, uma vez que esta 

está inserida num determinado contexto social e, naturalmente, causa interferência nos demais 

atores da sociedade, bem como sofre interferência destes. Outra palavra utilizada comumente 

como sinônimo de público é stakeholder, termo que indica os grupos que afetam as decisões 

da empresa ou são por elas afetados (FRANÇA, 2004). Alguns dos públicos que costumam 
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ser citados como stakeholders são os fornecedores, o governo, a mídia, os empregados, os 

consumidores, entre outros. 

Lucien Matrat, em uma de suas obras publicadas na década de 1970, conforme citado 

por Roberto Porto Simões (1995), apresenta uma classificação dos públicos que toma por base 

o seu tipo de poder, ou seja, o objetivo do vínculo que este estabelece com a organização. 

Segundo essa classificação, baseada no tipo de relacionamento estabelecido, os públicos são 

divididos em quatro grupos: de decisão, de consulta, de comportamento e de opinião. 

Os “públicos de decisão” são aqueles de cuja autorização a organização depende para 

desempenhar suas atividades. Um exemplo citado por Simões (1995) é o governo, que tem 

poder de permitir ou proibir as ações organizacionais, com base no cumprimento ou 

descumprimento de compromissos assumidos perante o Estado ou a comunidade. Já os 

“públicos de consulta” são aqueles aos quais a organização deve consultar a respeito de suas 

decisões. Exemplos de públicos que se encaixam nessa classificação são os acionistas e os 

sindicatos patronais. 

Os “públicos de comportamento” são aquele cujas ações podem afetar a organização, 

positiva ou negativamente. Encaixam-se neste grupo, por exemplo, os funcionários, que são 

responsáveis pelas atividades da empresa: seu trabalho refletirá diretamente sobre a ação 

organizacional. Outro exemplo de público desse tipo são os clientes e consumidores, cuja 

ação de adquirir ou não os produtos e serviços gera grandes impactos à organização. 

Por fim, os “públicos de opinião” são aqueles que realizam influência pela simples 

manifestação de suas opiniões e ideias. Trata-se, portanto, da divisão onde se encaixam os 

líderes e multiplicadores de opinião – um grupo difuso, indistinguível dos outros públicos, 

que influencia diversos seguidores com suas ponderações e seus pontos de vista. 

Outra possibilidade de compreensão dos públicos, que dá origem a outro tipo de 

classificação desses grupos, é proposta por Fábio França (2004). Segundo o autor, “O 

principal objetivo do relacionamento organização-públicos sustenta-se por interesses 

institucionais, promocionais ou de desenvolvimento de negócios [...]” (FRANÇA, 2004, p. 

100) e, dentro desses interesses, os diferentes públicos tem maior ou menor poder de influir 

nas ações da organização. Dessa forma, é proposto pelo autor que os públicos sejam 

categorizados com base no grau de interdependência, participação e de interferência entre as 

partes no relacionamento. 

A primeira classificação indicada por França caracteriza os “públicos essenciais” da 

organização, ou seja, aqueles dos quais ela depende para o início e continuidade de suas 

atividades. Esses públicos podem ser constitutivos da organização, ou seja, aqueles que atuam 



56 

 

diretamente na sua constituição e manutenção, ou não constitutivos, que são aqueles que não 

interferem diretamente, mas colaboram para sua sustentação. Os não constitutivos podem ser 

do tipo primários ou secundários, conforme seja maior ou menor o grau de dependência da 

organização em relação ao público. 

Por outro lado, os “públicos não essenciais” são aqueles que são alvo do interesse da 

organização por sua participação nas atividades-meio. São classificados nos seguintes grupos, 

conforme o relacionamento que constituem: redes de consultoria, divulgação e prestação de 

serviços promocionais; redes de setores associativos organizados; redes setoriais sindicais; e 

redes setoriais da comunidade. Além desses, há também os “públicos de redes de 

interferências”, que são grupos diferenciados pertencentes ao ambiente externo à organização: 

a rede de concorrência (concorrentes) e a de comunicação de massa (imprensa). 

Para atingir o objetivo de mediar e administrar os relacionamentos, são utilizadas as 

estratégias mais adequadas a cada caso, conforme as características de cada público e as 

necessidades comunicacionais da situação. Porém, é essencial ter em mente que deve ser 

oferecida a esses públicos a possibilidade de interferir, participar, levar à organização as suas 

reivindicações e opiniões, de modo que possa ocorrer, de fato, uma discussão de ideias 

(FORTES, 2003, p. 27). 

No que tange à institucionalização da organização, é essencial a atuação da 

comunicação na construção do seu posicionamento perante os outros órgãos da sociedade e na 

prestação de contas referente aos compromissos assumidos, aos mais diversos públicos 

(KUNSCH, 2003). James E. Grunig (2011a) salienta que a atuação da área vai além da mera 

aplicação das técnicas de comunicação para difundir mensagens positivas sobre a 

organização: as Relações Públicas desempenham um papel estratégico, com atuação sobre a 

constituição de relacionamentos participativos com os públicos de interesse da empresa. 

Sobre a atividade profissional, Kunsch (2003) lista em seu estudo três principais funções 

exercidas pela área. Para a autora, em síntese, as Relações Públicas: 

 
Identificam os públicos, suas reações, percepções e pensam em estratégias 

comunicacionais de relacionamentos de acordo com as demandas sociais e o 

ambiente organizacional. 
Supervisionam e coordenam programas de comunicação com públicos – 

grupos de pessoas que se auto-organizam quando uma organização os afeta e 

vice-versa. 
Prevêem e gerenciam conflitos e crises que porventura passam as 

organizações e podem despontar dentro de muitas categorias: empregados, 

consumidores, governos, sindicatos, grupos de pressão etc. (KUNSCH, 

2003, p. 95) 

 



57 

 

É possível observar, portanto, que se trata de um trabalho complexo, que sofre as 

mais diversas interferências no contexto da sociedade contemporânea e que envolve “[...] 

todas as condições sociais e econômicas que podem influenciar categoricamente a 

empresa [...]” (FORTES, 2003, p. 15). É também uma atividade essencial para a organização, 

uma vez que, como já vimos, a comunicação contribui, decisivamente, para a consecução dos 

objetivos específicos e sociais da organização – da mesma forma que uma comunicação 

ineficiente pode minar os esforços de outras áreas. Assim, conclui-se que o processo 

comunicacional deve ocorrer de forma ativa e constante, além de integrar as diversas áreas 

ligadas ao relacionamento com os públicos, de modo a garantir a transparência das ações e o 

diálogo efetivo (KUNSCH, 2003).  

Segundo Grunig (2011a), a boa comunicação entre organização e públicos é 

favorável para ambos, pois, por meio de um diálogo aberto e efetivo, tanto empresa como 

públicos saberão que expectativas podem criar a respeito desse relacionamento. Dessa forma, 

mesmo que os interesses das partes não estejam alinhados, ocorre o entendimento mútuo, uma 

vez que é possível conhecer mais profundamente a outra parte. 

A importância e o valor desta atividade dentro do contexto organizacional são 

difíceis de serem medidos, pois sua atuação concentra-se nos “[...] numerosos fatores 

intangíveis, imensuráveis e dificilmente submetidos a uma análise objetiva, os quais abalam 

de modo decisivo os negócios estabelecidos.” (FORTES, 2003, p. 15). Por lidarem com ativos 

intangíveis, os impactos das ações de Relações Públicas são sentidos, principalmente, em 

longo prazo, e o retorno de cada ação é recebido por meio de instâncias como o 

comportamento dos públicos e a redução do impacto de eventos negativos, uma vez que a 

gestão adequada dos relacionamentos influencia tais aspectos. Esses elementos, por sua vez, 

afetam diretamente o desempenho da organização e o seu sucesso no alcance de seus 

objetivos (GRUNIG, 2011b). A esse respeito, França (2011, p. 270) expõe alguns exemplos 

de consequências da construção de bons relacionamentos: 

 
A convergência dos relacionamentos contribui para a obtenção dos 

resultados que a organização quer alcançar, para fixar contratos, parcerias, 

compromissos, garantir cumprimento das diretrizes da organização e de um 
trabalho conjunto que obedeça ao planejamento estratégico da organização e 

contribua para o êxito de seus negócios. 

 

Com base nessas informações, fica claro que o foco da atividade de Relações 

Públicas está no perfil institucional da organização, ou seja, na visão holística de todas as 

variáveis que compõem o ambiente social no qual a organização está inserida. Em seu estudo, 
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Kunsch (2003) indica quatro funções como essenciais para a atividade de Relações Públicas 

em organizações. Essas quatro funções, segundo a autora, são: função administrativa, função 

estratégica, função política e mediadora. 

Resumidamente, a função administrativa engloba todos os esforços para melhorar a 

articulação interna da organização, com o objetivo de melhorar o diálogo com os públicos. 

Nessa linha de entendimento, essa função está relacionada à aplicação planejada das 

atividades de Relações Públicas à gestão estratégica da interação entre setores e 

departamentos, para o alinhamento e integração das diferentes áreas com vistas à adequada 

manutenção dos relacionamentos da organização. Já a função estratégica envolve questões 

como posicionamento, identidade, missão, visão e valores corporativos, que constroem a 

credibilidade e agregam valor à organização. Essa função, portanto, trata da forma como a 

organização será apresentada diante da sociedade e como mostrará o que defende, seu 

objetivo, o papel que cumpre e o que projeta para o futuro. Dessa forma, busca-se conquistar a 

confiança dos públicos e destacar o aspecto institucional da organização.  

Enquanto função política, as Relações Públicas administram os diferentes interesses 

que estão relacionados ao ambiente das organizações, com atuação sobre as relações de poder 

e os possíveis conflitos e crises. Uma vez que as organizações influenciam-se mutuamente e 

estão sujeitas a intervenções vindas do ambiente externo, seus relacionamentos precisam ser 

administrados para minimizar os impactos dos fatores de poder sobre as relações com seus 

públicos. Por fim, temos a função mediadora, que agrega à atividade a responsabilidade de 

estabelecer, de fato, um fluxo de comunicação entre organização e públicos. Essa função 

abrange a responsabilidade de utilizar meios de comunicação diversificados para atingir 

adequadamente seus públicos e proporcionar a possibilidade do diálogo, pois essa é uma 

forma essencial de exercer a mediação entre a organização e os seus diversos públicos 

presentes na sociedade. 

Para Kunsch (2003), esta última função está intrinsecamente ligada às Relações 

Públicas, uma vez que trata do uso de todos os meios e técnicas disponíveis e possíveis para 

comunicar e mediar relacionamentos. No entanto, a comunicação a ser estabelecida vai além 

da mera informação, segundo a qual uma das partes apenas recebe mensagens: nas palavras da 

autora (2003, p. 106, grifo nosso), “O verdadeiro trabalho de relações públicas é aquele que, 

além de informar, propicia o diálogo.” Portanto, para que se constitua um relacionamento real 

entre organização e públicos, é necessário que haja trocas, que ambos os lados possam 

interagir, em um processo de comunicação que promova uma “conversa” entre as partes. 
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Entre as atividades realizadas por relações-públicas, Mitsuru Higuchi Yanaze (2011, 

p. 466) lista algumas ações que esses profissionais estão capacitados a realizar, para atingir 

determinados objetivos de comunicação institucional: 

 
Propaganda institucional (TV, rádio, mídia impressa, mídia externa, internet, 
cinema etc.). Promoções e eventos institucionais (open company, doações, 

manutenção de bens públicos, eventos com públicos específicos...). 

Conservação de propriedades (prédios, jardins, veículos). Feiras e 
exposições, fóruns, simpósios institucionais. Call centers. Patrocínios 

culturais. Patrocínios sociais. Patrocínios esportivos. Assessoria de imprensa. 

Publicações institucionais (folhetos, jornais, revistas, relatórios). 

Portal/site/blog institucionais. Extranet com principais públicos. Gestão e 
comunicação de crises. Pesquisas de opinião. Outras.  

 

Para caracterizar as diferentes formas pelas quais as empresas da atualidade planejam 

e realizam suas atividades de Relações Públicas, James Grunig e Todd Hunt (1984 apud 

Grunig, 2011a) propõem quatro modelos que apontam as variações de compreensão sobre as 

práticas atreladas à área. Os modelos propostos pelos autores são: o modelo de agência de 

imprensa/divulgação, o de informação pública, o assimétrico de duas mãos e simétrico de 

duas mãos. 

O primeiro modelo, como o nome informa, tem como foco a obtenção de espaço na 

imprensa, para publicidade e divulgação da empresa nos veículos de comunicação. O objetivo 

desses programas de Relações Públicas é unicamente inserir informações no espaço editorial 

da mídia para a publicidade da organização. O segundo, ainda que extrapole a dimensão da 

publicidade, não constrói um fluxo de comunicação, pois limita as Relações Públicas à 

disseminação de informações, que não constitui, necessariamente, um diálogo. Por sua vez, as 

empresas que se utilizam do terceiro modelo – o assimétrico de duas mãos – executam suas 

atividades com base em pesquisas a respeito de seus públicos, porém com o objetivo de 

planejar suas mensagens de modo a persuadi-los a adotar a posição da empresa como a 

correta. Tal modelo, apesar de funcionar em ambientes com baixo nível de conflito, não se 

mostra tão eficaz em outras situações – como, por exemplo, em ambientes com grandes 

conflitos de interesses. A respeito das expectativas dos públicos, Grunig (2011a, p. 38) aponta 

que  

 
O que todos esses grupos desejam é que a organização inclua os problemas 
que consideram relevantes em sua missão. Desejam participar das decisões 

que os afetam. Desejam uma comunicação equilibrada e ‘simétrica’ com a 

organização, e o diálogo em vez do monólogo. Por fim, esperam que a 
organização possa ser convencida tanto quanto eles são convencidos por ela 
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Assim, é possível concluir que os três modelos já apresentados não atendem, por 

completo, aos anseios dos públicos e, por consequência, não atingem, na sua totalidade, os 

objetivos das práticas de Relações Públicas. O quarto e último modelo proposto pelos autores, 

que se baseia na construção de um diálogo real entre organização e públicos, é chamado 

modelo simétrico de duas mãos. Neste, o relacionamento e a administração de conflitos de 

interesses ocorrem por meio de negociações entre as duas partes. Nesse sentido, o 

entendimento mútuo é facilitado, e as decisões são tomadas com envolvimento de todas as 

partes interessadas. Esta comunicação simétrica é, segundo Grunig (2011a), uma 

característica das organizações que assumem responsabilidades perante a sociedade e perante 

seus públicos de interesse. 

Um desses públicos de interesse, importante em especial para as organizações de 

interesse mercadológico, refere-se a seus clientes e consumidores. Conforme definição 

constante no artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, “Consumidor é toda pessoa física 

ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.” (BRASIL, 

1990b). Quando a análise das atividades de Relações Públicas é centrada neste público, que 

consome os bens ou serviços oferecidos pela empresa, muitas vezes ocorre confusão no 

entendimento deste relacionamento. 

Andrade (2003, p. 202, grifo do autor) relata que “Por muito tempo, entendeu-se que 

não se poderia falar em público consumidor, mas simplesmente em massa consumidora, no 

campo das Relações Públicas.” Nesse período, o cliente/consumidor não era enxergado pelas 

organizações como um cidadão com direitos, e sim como mera fonte de lucro pela compra dos 

bens e serviços oferecidos. Porém, o advento, no Brasil e em outros países que aprimoraram o 

processo democrático, de legislações como o Código de Defesa do Consumidor indicou uma 

mudança sobre essa visão a respeito deste público, que passou a ser enxergado como um 

cidadão-consumidor. Ao considerarmos a formação de públicos uma das funções de Relações 

Públicas, e tomando por base as características da constituição de públicos apontadas por 

Andrade (2003), fica claro que “[...] se as empresas criarem condições para o diálogo, o 

público consumidor surgirá naturalmente, com todos os direitos de cidadão consumidor.” 

(ANDRADE, 2003, p. 202). É nesse contexto que se insere, por exemplo, o ombudsman
8
, 

                                                
8 O ombudsman é uma função profissional existente dentro das organizações, com o objetivo de trabalhar junto 

ao consumidor para obter informações sobre suas percepções e expectativas, filtrá-las e levá-las aos 

responsáveis, o que induz a mudanças nos processos produtivos e operacionais da empresa. (GIANGRANDE, 

1995). Uma referência na profissão é a relações-públicas Vera Giangrande, que foi ombudsman do Grupo Pão de 

Açúcar de 1993 a 2000 e realizou estudos para a propagação do conceito no Brasil.  
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profissional importante que ouve e representa as manifestações dos públicos, como o público 

consumidor. 

Apesar de, claramente, a atividade de Relações Públicas possuir funções específicas 

e diferenciadas, ainda ocorre certa confusão na compreensão dos seus objetivos, em especial 

com relação ao público consumidor. Nesse contexto, as Relações Públicas ainda são, por 

vezes, encaradas apenas como um conjunto de técnicas utilizadas em apoio ao Marketing. 

Conforme a definição utilizada por Philip Kotler e Kevin Lane Keller (2006, p. 4), o “[...] 

marketing é um processo social pelo qual indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e 

desejam por meio da criação, da oferta e da livre troca de produtos e serviços de valor com 

outros.” 

Esse conceito trabalha, portanto, o atendimento às mais diversas necessidades 

humanas por meio da venda de bens e serviços, de forma a obter lucro. Para que tal objetivo 

seja atendido, a comunicação é essencial – e, nesse contexto, o que chamamos “comunicação” 

vai muito além da simples propaganda para estimular as vendas, abrangendo esforços 

variados para o estabelecimento de fluxos comunicacionais eficientes (YANAZE, 2011). 

Uma vez que os esforços da comunicação de Marketing “[...] buscam informar, 

persuadir e lembrar os consumidores – direta ou indiretamente – sobre os produtos e marcas 

que comercializam.” (KOTLER; KELLER, 2006, p. 532), é necessário englobar diversas 

atividades comunicacionais para atingir tais objetivos. Assim, os esforços são cumpridos pelo 

que Kotler e Keller (2006) chamam de “mix de comunicação de marketing”, que engloba, 

conforme divisão apresentada pelos autores, as atividades de propaganda, promoção de 

vendas, Marketing direto, vendas pessoais, eventos e experiências e Relações Públicas e 

assessoria de imprensa (KOTLER; KELLER, 2006). 

Dentro desse contexto, as Relações Públicas assumem um papel de apoio ao 

Marketing, constituindo o que Kotler e Keller (2006, p. 593) nomeiam “relações públicas de 

marketing”. Seu papel, nesse caso, engloba seis tarefas listadas pelo autor: apoio no 

lançamento de produtos, suporte no reposicionamento de um produto maduro, captação do 

interesse por uma categoria de produtos, influência sobre grupos-alvo específicos, defesa de 

produtos que enfrentaram crises e a construção de uma imagem corporativa positiva – o que 

se reflete de forma favorável nos produtos (KOTLER; KELLER, 2006).  

Apesar dos diferentes focos de cada uma das áreas, se levarmos em conta o conceito 

de comunicação organizacional integrada apresentado neste capítulo, podemos concluir que as 

duas áreas devem se relacionar, se integrar, em prol da construção de uma comunicação 

benéfica à organização (NOGUEIRA, 1987 apud KUNSCH, 2003). Como expõe Yanaze 
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(2011), o Marketing é um princípio norteador da organização, um modo de visualizar o todo 

em que a empresa está inserida e todas as variáveis que podem afetar seus resultados de 

mercado. Ao compreendermos o Marketing dessa forma, é possível entender a importância do 

apoio das Relações Públicas no monitoramento dessas variáveis. 

Nesse sentido, as Relações Públicas podem também influenciar no alcance dos 

objetivos de mercado, ao dar apoio à área de Marketing com, por exemplo, realização de 

pesquisas de opinião pública, implantação de centrais de atendimento e outras atividades 

relacionadas com o perfil institucional da organização. Tais ações, quando adequadamente 

planejadas, agregam valor econômico à organização, pois colaboram na criação de uma 

imagem positiva para a empresa (KUNSCH, 2003; GRUNIG, 2011a, 2011b). 

Fica claro, portanto, que as “relações públicas de marketing” referem-se à parceria 

realizada entre as duas áreas na realização de atividades vinculadas ao mercado. No entanto, é 

importante ressaltar que as atividades de Relações Públicas extrapolam tais questões 

meramente mercadológicas. Sobre essa distinção, Kunsch (2003, p. 94) expõe que  

 
As relações públicas desenvolvem atividades em parceria com o marketing e 

em apoio a ele, mas fica subentendido que elas têm funções distintas, na 

medida em que suas preocupações ultrapassam os limites do mercado e dos 
produtos. Seu terreno é muito mais amplo, pois trabalham com as 

organizações como um todo e seu universo de públicos no contexto do 

sistema social global. 

 

Assim, podemos concluir que as responsabilidades da área de Relações Públicas vão 

além das funções de apoio ao Marketing, pois seu trabalho vai ao encontro da 

institucionalização da empresa, processo sobre o qual discorremos no início deste capítulo, e 

da gestão dos relacionamentos com todos os seus públicos. A respeito desta aplicação das 

técnicas de Relações Públicas com foco no Marketing, Grunig (2011a, p. 36) adverte que, 

“Quando isso acontece, as relações públicas perdem a função de gerenciamento da 

comunicação com públicos estratégicos [...]”, o que reduz significativamente seu campo de 

atuação. Mas, conforme relatado por Kunsch (2003, p. 93), atualmente, os profissionais de 

Marketing já compreendem as Relações Públicas como uma área de atuação que vai além da 

mera divulgação de informações ou promoção de produtos ou organizações. 

Pela definição de Marketing utilizada por Yanaze (2011), podemos visualizar 

claramente a distinção de funções entre as áreas: enquanto as Relações Públicas, como já 

explanado, tratam do planejamento da relação organização-públicos, o “[...] marketing nada 

mais é do que o planejamento adequado da relação produto-mercado.” (YANAZE, 2011, p. 
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8). Para explicitar a diferenciação entre as Relações Públicas e o Marketing, França (2011) 

caracteriza, em seu estudo, cada uma das áreas, com base em seu foco específico: 

 
[...] marketing é troca, comercialização de coisas tangíveis. Está focalizado 

no gerenciamento do relacionamento com o cliente (CRM), que inclui os 

valores e estratégias de marketing. As relações públicas focalizam valores 
intangíveis, a linha do conhecimento, da inteligência dos relacionamentos 

simétricos de duas mãos, da ordenação dos relacionamentos corporativos, da 

comunicação corporativa e da persuasão dos públicos (FRANÇA, 2011, p. 

272, grifo do autor) 

 

Feita a diferenciação de foco entre as áreas, voltaremos a atenção deste estudo para a 

atuação das Relações Públicas junto ao público consumidor. Em pesquisas realizadas por 

França (2004; 2009) junto a representantes de organizações de grande porte, foram levantados 

diversos dados a respeito dos relacionamentos estabelecidos por elas com seus públicos 

estratégicos. Entre outras informações levantadas, foram diagnosticados objetivos e 

expectativas no relacionamento com seus principais públicos de interesse, como fornecedores, 

empregados e clientes. Com relação ao público consumidor (clientes), o modelo apresentado 

pelo autor aponta os dados apresentados no Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Demonstrativo de tipos, objetivos, prioridade, expectativas e resultados de 

relacionamento das organizações com os clientes 

Tipo de relacionamento Negócios; parceria a curto e longo prazo; 

relacionamento. 

Objetivos da empresa Aumentar as vendas; expandir o mercado; dar excelente 

atendimento; dispor de ombudsman; oferecer serviços 0800; 

obter fidelidade; conseguir lealdade à marca; acreditar na 

empresa. 

Nível de dependência Essencial 

Resultados esperados Satisfação; credibilidade; confiança; fidelidade; excelente 

atendimento; exceder o que a empresa espera; colaboração 

nas relações com a comunidade; convivência social. 

Expectativas dos públicos Produtos de qualidade; assistência técnica; bom 

atendimento; preços justos. 

Fonte: Adaptado de França, 2004, p. 94; 2009, p. 227. 
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Os dados apresentados no Quadro 2 reforçam as tendências apontadas por diversos 

autores a respeito do relacionamento com este público. Andrade (2003, p. 203), por exemplo, 

aponta a prioridade a ser tomada na elaboração das estratégias relacionadas a este público, ao 

definir que “O relacionamento de empresa com o cidadão-consumidor tem como base a 

credibilidade.” Essa credibilidade, como já citamos, é uma das responsabilidades ligadas à 

função estratégica exercida pela atividade de Relações Públicas. 

Um dos fatores que colaboram na construção das relações positivas com os 

consumidores é a prática de políticas claras de responsabilidade social e cidadania empresarial 

por parte da empresa. Conforme aponta Andrade (2003, p. 217), na atualidade, os 

consumidores “[...] preferem adquirir produtos e serviços que deixam claro que não agridem o 

meio ambiente, que são provenientes de empresas que não visam somente ao lucro, que têm 

preocupações com os seus funcionários e com as comunidades que os cercam.” 

Para se adequarem a esse quadro, as empresas devem se esforçar para que estejam 

vinculados à sua marca conceitos e ideias que vão ao encontro da opinião pública, pois tal 

vínculo afeta a confiabilidade e a credibilidade atreladas à empresa. Uma vez que “[...] o 

único guia mensurável para consumidores sobre o valor do produto é a segurança da marca.” 

(FORTES, 2003, p. 31), uma influência positiva ou negativa em tais aspectos afeta, também, 

questões mercadológicas, como a decisão de compra por parte do consumidor. 

O autor também ressalta o destaque que o Código de Defesa do Consumidor confere 

à necessidade de informar os consumidores, clientes e usuários. O acesso à informação, em 

especial na atualidade, é fundamental, uma vez que “As sociedades têm rechaçado qualquer 

tipo de controle às informações, ampliando-se as possibilidades de inserção das pessoas nos 

temas que as incitam.” (FORTES, 2003, p. 26). Dessa forma, percebe-se que a informação é 

um ponto importante na proteção dos direitos do público consumidor, uma vez que garante 

que possuirão dados suficientes sobre a empresa e o produto ou serviço a ser adquirido. 

Outro ponto também comentado por Andrade (2003) em seu estudo é a necessidade 

de estabelecer mecanismos para que os consumidores possam manifestar-se por meio de, por 

exemplo, queixas e reclamações. Tais manifestações devem sempre ser analisadas por 

técnicos, para avaliar suas causas e detectar as medidas a serem tomadas para melhorar as 

práticas da empresa. Para reforçar tais colocações, o autor cita pesquisas realizadas pela 

Fundação Getúlio Vargas, que apontam as razões que levam as organizações a perder 

consumidores. Os resultados obtidos indicam que os fatores mais significativos são o mau 

atendimento (64%), as reclamações não atendidas (14%) e a possibilidade de obter maiores 

vantagens em outras organizações (9%). Com isso, podemos concluir que a manutenção de 
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um bom relacionamento com seus consumidores faz com que a empresa tenha chances de 

manter sua clientela, por garantir sua satisfação e confiança na empresa. 

A esse respeito, Kunsch (2003, p. 167) destaca que 

 
As organizações modernas não podem se limitar apenas à divulgação dos 
seus produtos ou serviços. Necessitam se identificar perante um público 

consumidor cada vez mais exigente. A comunicação institucional deve 

agregar valor ao negócio das organizações e contribuir para criar um 
diferencial no imaginário dos públicos. 

 

Diante de tal apontamento, fica claro que o consumidor deve ser enxergado pelas 

organizações como um público específico, com envolvimento maior com a empresa do que o 

mero ato da compra. Nesse âmbito, a comunicação mercadológica não basta para satisfazer às 

necessidades de informação deste grupo, e a comunicação institucional adquire destaque e 

importância nos programas de comunicação com este público. 

Ao associarmos este olhar a respeito do público consumidor à função mediadora das 

Relações Públicas, podemos inferir que é necessário pensar estrategicamente sobre o 

relacionamento com este público antes de selecionar meios e instrumentos para efetuar a 

comunicação. É necessário ter uma visão global, uma compreensão mais aprofundada dos 

diversos elementos que compõem esse relacionamento, para obter soluções adequadas a fim 

de dirigir os esforços de comunicação ao público específico. 

O Quadro 3 apresenta um recorte do planejamento de comunicação proposto por 

França (2009, p. 237), que aponta algumas das principais estratégias a serem levadas em conta 

no desenvolvimento de planos comunicacionais para o público cliente/consumidor, bem como 

indica algumas ferramentas que podem ser utilizadas nas ações dirigidas a este público. 

 

Quadro 3 – Planejamento de comunicação e do uso de seus instrumentos para o público 

consumidor / clientes 

Como deve ser a comunicação Direta, persuasiva, motivadora, permanente e sazonal 

(campanhas), promocional, criativa, chamando 

atenção, despertando interesse e desejo de compra, 

de manutenção da fidelidade à marca. 

Instrumentos preferenciais que podem 

ser utilizados (mídia selecionada) 

Publicações, informativos, volantes, campanhas, 

outdoors, rádio, televisão, merchandising, faixas, 

prêmios, coleções, sorteios, ofertas, eventos. 

Fonte: Adaptado de FRANÇA, 2009, p. 237. 
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Pela análise do Quadro 3, observamos que as ações de comunicação organizacional  

integrada – e, por extensão, de Relações Públicas – voltadas aos consumidores, clientes e 

usuários do produto ou serviço oferecido pela empresa devem ser de caráter constante, e não 

pontual. Devem também abranger um grande número de meios e integrar diferentes técnicas 

de comunicação dirigida, uma vez que este público é composto por indivíduos de diferentes 

características. Algumas das técnicas citadas no quadro podem ser divididas conforme 

classificação proposta por Andrade (1993 apud CESCA, 2009, p. 351), que classifica os 

veículos de comunicação dirigida nos tipos escrito (como publicações e informativos em meio 

impresso ou eletrônico), aproximativo (eventos), auxiliar (como outdoors, faixas, rádio, 

televisão e outros veículos em meios visuais, auditivos e audiovisuais) e oral. 

Com as informações apresentadas, podemos concluir que os consumidores 

caracterizam um público específico e essencial para a existência de muitas organizações, em 

especial daquelas que fazem parte do Segundo Setor, ou seja, empresas comerciais e 

indústrias que oferecem bens e serviços. Assim, a gestão de relacionamentos, de diálogo 

concreto com este grupo é uma atividade estratégica de extrema importância para a 

sustentação do negócio em longo prazo. Uma vez que bens intangíveis, como a credibilidade, 

a confiança, afetam diretamente os objetivos econômicos da empresa, a atividade de Relações 

Públicas adquire grande relevância estratégica, por ser responsável pela gestão e planejamento 

das ações de comunicação que culminarão na criação e manutenção da imagem pública 

atrelada à marca. 

Porém, é importante lembrarmos que o público consumidor abrange um grande 

número de pessoas, e que é importante identificar claramente este público para o melhor 

planejamento da comunicação. Como esclarece França (2009, p. 236), 

 
[...] antes de selecionar os instrumentos de mídia, é necessário que dediquem 
maior atenção ao conhecimento dos diversos elementos que compõem os 

relacionamentos das empresas com os públicos, a fim de que possam 

determinar quais são os públicos estratégicos da organização, para que sejam 

atingidos de maneira adequada, estratégica e eficaz. 

 

A respeito da análise do comportamento do público consumidor, Ernesto Giglio 

(2002) explica que esse pode ser compreendido de diversas formas, com base em diferentes 

correntes de pensamento. Em seu estudo, o autor indica algumas grandes correntes que 

oferecem pressupostos e embasam teorias sobre este fenômeno, como o positivismo, a 

dialética, o estruturalismo e o sistemismo. 
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O método positivista indica que “[...] só é científico o que é empírico, isto é, obedece 

aos critérios de observação, mensuração, previsão e repetição.” (GIGLIO, 2002, p. 12). Dessa 

forma, o estudo do consumidor à luz desse método tem foco na análise de fenômenos 

mensuráveis e observáveis. Pela análise das repetições de conduta, podem-se criar leis para 

tentar antever e controlar o comportamento do consumidor. 

Outra corrente que influencia tais estudos é a dialética, cujo pressuposto básico é a 

dualidade e a contradição presentes no âmbito social. Segundo este método, o comportamento 

humano ocorre em ciclos de tese-antítese-síntese, sendo orientado por aspectos subjetivos e 

objetivos tramados na história do fenômeno. Mudanças no perfil de consumo implicadas pela 

indicação dos malefícios do consumo de determinados produtos e pela ascensão do Marketing 

ambiental e social, por exemplo, podem ser explicadas pelo raciocínio dialético. 

Já o ponto de vista estruturalista tem como princípio a existência de uma essência 

invariante por trás das variações nos fenômenos. Logo, trata-se de uma corrente que reduz as 

múltiplas variáveis aos elementos fixos em todas as manifestações. No consumo, poderia 

indicar a busca de um mesmo objetivo, manifestado pela grande variedade de serviços e 

produtos a serem consumidos com diferentes fins. 

Outro modelo que, segundo Giglio (2002), pode ser utilizado para compreender o 

comportamento do consumidor é o modelo sistêmico, que se baseia na existência de sistemas 

básicos que coordenam as ações humanas e seus referenciais, e no pressuposto de que, se um 

elemento é alterado dentro de um sistema, todos os outros elementos de são modificados.  

Devido a complexidade de aplicação dessa teoria, dada a sua abrangência, é raro verificá-la 

em estudos sobre consumo. 

Verifica-se, portanto, a existência de diversos raciocínios possíveis para a 

compreensão do comportamento do público consumidor. Como explicado por Giglio (2002, 

p. 19), “Cientificamente falando, pode-se utilizar qualquer abordagem para explicar qualquer 

comportamento de consumo.” Assim sendo, é necessário observar e escutar, caso a caso, os 

consumidores, para melhor compreender suas atitudes e evitar suposições incoerentes. 

Um dos diversos grupos que podem integrar o público consumidor/cliente/usuário de 

determinados serviços, bens e produtos oferecidos por organizações capitalistas é o grupo da 

Geração Z. Como expresso no desenvolvimento do primeiro capítulo desta investigação, os 

indivíduos desta geração, apesar de ainda se encontrarem na fase da adolescência, já 

consomem diversos produtos e possuem poder de compra. Além disso, sua importância como 

público aumenta se for considerada a sua destacada influência nas decisões de compra de 

outros grupos, que podem compor o público consumidor de diversas organizações. 



68 

 

Relacionando as características deste grupo geracional à análise da importância do 

relacionamento com o público consumidor, fica claro que, para muitas empresas, é essencial 

construir e manter um relacionamento positivo com os indivíduos da Geração Z, com o 

estabelecimento de vias de comunicação que viabilizem o feedback, o diálogo. Para que se 

conquiste a excelência das atividades de Relações Públicas com este grupo, deve-se primar, 

conforme já explanado, pela aplicação do modelo simétrico de duas mãos, de acordo com o 

qual tanto a organização quanto o público podem intervir nas decisões que os afetam.  

Porém, considerando as especificidades do público “Geração Z”, como apresentadas 

anteriormente, quais técnicas e meios seriam mais adequados para envolver estes jovens e, de 

fato, conseguir sua atenção e participação? Levando em conta as características já expostas, 

podemos notar que esta geração tem forte ligação com as tecnologias digitais e com o uso da 

internet de forma corriqueira. O uso da comunicação em tempo real, viabilizada pelo acesso 

permanente à internet, inclusive por meio de dispositivos móveis, somada às possibilidades de 

interação oferecidas pelas novas mídias, aponta que o grande diferencial desta geração é o seu 

modo de lidar com a tecnologia, que está integrada naturalmente ao seu cotidiano, como 

artefato essencial. 

 

3.1 Cibercultura e Relações Públicas na internet 

 

Como parte inerente às novas tecnologias da comunicação, a internet é, sem dúvida, 

um meio que agrega muitas possibilidades ao processo comunicacional. A existência de uma 

rede mundial que interliga diversos equipamentos e permite o envio e recebimento de dados 

viabiliza, por consequência, a criação do chamado ciberespaço. Conforme conceituação de 

Pierre Lévy (1999, p. 17), 

 
O ciberespaço [...] é o novo meio de comunicação que surge da interconexão 
mundial dos computadores. O termo especifica não apenas a infra-estrutura 

material da comunicação digital, mas também o universo oceânico de 

informações que ela abriga, assim como os seres humanos que navegam e 

alimentam esse universo. 

 

O termo ciberespaço data de 1984, quando foi utilizado pelo escritor americano 

William Gibson, no romance de ficção científica Neuromante (título original em inglês: 

Neuromancer). Tal nomenclatura indica, na obra, o mundo viabilizado pelas redes digitais, no 

qual algumas personagens têm a capacidade de entrar de modo físico e agir concretamente 

dentro desse universo (LÉVY, 1999). 
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Como define Lévy (1999, p. 92), o ciberespaço é o “[...] espaço de comunicação 

aberto pela interconexão mundial dos computadores e das memórias dos computadores.” 

Dessa forma, podemos compreendê-lo como um ambiente virtual que emerge da possibilidade 

de conectar e transmitir dados digitais. Neste espaço, está contida toda a informação 

digitalizada e usuários que trafegam pelas conexões entre os equipamentos. 

Junto à criação do ciberespaço, surge também a ideia de cibercultura, termo que 

define “[...] o conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de 

modos de pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do 

ciberespaço.” (LÉVY, 1999, p. 17). Ou seja, enquanto o ciberespaço define o espaço digital 

de trocas de informações e dados que é viabilizado pela rede mundial de computadores, a 

cibercultura remete ao comportamento e às atitudes influenciadas pelo desenvolvimento do 

ciberespaço.  

A cibercultura descende direta e indiretamente das possibilidades viabilizadas pela 

rede mundial. De forma direta, a digitalização das informações tornou os dados facilmente 

transportáveis pelo ambiente virtual, sem obstáculos temporais ou geográficos – e acrescente-

se a isso o fato de a informação digital exigir a operação de equipamentos e plataformas para 

seu acesso e leitura pelos indivíduos. De modo indireto, a virtualização da informação e dos 

dados levou também para o mundo virtual a comunicação e os relacionamentos que, com a 

ausência das barreiras típicas do mundo físico e das particularidades de outros meios de 

comunicação, fazem uso das características técnicas do ciberespaço para ampliar a interação 

entre os indivíduos. (LÉVY, 1999). A esse respeito, Pierre Lévy (1999, p. 130) expõe que 

 
A cibercultura é a expressão da aspiração de construção de um laço social, 

que não seria fundado nem sobre links territoriais, nem sobre relações 
institucionais, nem sobre as relações de poder, mas sobre a reunião em torno 

de centros de interesses comuns, sobre o jogo, sobre o compartilhamento do 

saber, sobre a aprendizagem cooperativa, sobre os processos abertos de 
colaboração (LÉVY, 1999, p. 130). 

 

O crescimento do ciberespaço, desde seu início, sempre partiu de um desejo de 

jovens do mundo inteiro pela novidade, por experimentar novas formas para comunicarem-se, 

com novas possibilidades de interação (LÉVY, 1999). Já com respeito ao mundo corporativo, 

inicialmente, houve algum receio das empresas em participar deste grande ambiente de trocas, 

como expõe Manuel Castells (2000, p. 25):  

 
A ênfase nos dispositivos personalizados, na interatividade, na formação de 

redes e na busca incansável de novas descobertas tecnológicas, mesmo 
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quando não faziam muito sentido comercial, não combinava com a tradição, 

de certa forma cautelosa, do mundo corporativo. 

 

As novas tecnologias da informação tiveram seu desenvolvimento impulsionado 

durante os anos 1970, quando predominava um ideário libertário, inovador e empreendedor. 

Neste mesmo período, teve origem a internet, surgida numa “[...] interação entre a ciência, a 

pesquisa universitária e os programas de pesquisa militar [...]” (STASIAK; BARRICHELLO, 

2007, p. 55) – no entanto, a internet como a conhecemos hoje surgiu apenas no ano de 1994, 

com o nascimento da World Wide Web
9
 (STASIAK; BARRICHELLO, 2007). Sua 

propagação em termos mundiais levou tais tecnologias a serem utilizadas largamente, com as 

mais diversas finalidades, o que estimulou ainda mais o desenvolvimento dessas inovações 

(CASTELLS, 2000).  

Atualmente, fica claro que essas inovações integram o mundo em uma rede global de 

fluxos comunicacionais. Por meio desta rede, forma-se o ciberespaço, um local onde ocorre 

interação social mediada por computadores e outros equipamentos equivalentes. Nesse 

contexto, surgem as mais diversas comunidades virtuais, organizadas em torno de identidades 

atribuídas ou construídas por cada participante do processo como forma de estabelecer um 

significado no meio social. 

A identidade, segundo Castells (2000, p. 39), compreende “[...] o processo pelo qual 

o ator social se reconhece e constrói significado principalmente com base em determinado 

atributo cultural ou conjunto de atributos [...]”. Podemos traçar um paralelo entre este 

conceito e a identidade corporativa: trata-se, também, da forma como o ator social (a 

organização) reconhece-se e identifica-se no seu meio. Dessa forma, é possível deduzir que a 

necessidade da construção e estabelecimento de uma identidade organizacional estende-se ao 

ambiente virtual, uma vez que a empresa também passa a ser um ator social neste novo 

contexto. 

Uma característica desse ambiente está no fato de que todos os atores sociais 

possuem à sua disposição as mesmas ferramentas, ainda que desigual e hierarquicamente 

distribuídas. Dentro do ciberespaço, “Uma única pessoa pode dispor de conteúdos para a 

mesma audiência [que uma organização]. Além disso, o usuário pode personalizar sua 

navegação [...]. Sai o espectador e entra o usuário.” (TERRA, 2005, p. 2). Assim, a 

comunicação já não ocorre como em outras mídias anteriores, como a televisão, onde 

                                                
9 World Wide Web, WWW ou simplesmente Web, é “[…] um sistema de hipermídia para a recuperação de 

informações através da Internet.” (LÉVY, 1999, p. 259), caracterizado por páginas em formato HTML ligam-se 

a outros documentos por meio de links. A organização World Wide Web Consortium (W3C) acompanha o 

desenvolvimento dos padrões de criação e acesso dos conteúdos disponíveis na Web (LÉVY, 1999). 
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produtores de conteúdo e receptores encontram-se em posições distintas. Nesta nova lógica, 

“Usuários e criadores podem tornar-se a mesma coisa.” (CASTELLS, 2000, p. 51), ou seja, a 

criação, produção e disponibilização de conteúdo podem ser realizadas por qualquer um dos 

envolvidos no ciberespaço. Todas estas informações são disponibilizadas de forma comum, 

com grande velocidade e custo reduzido, em escala mundial.  

Como explica Yanaze (2011), a comunicação em rede muda o paradigma da 

comunicação informativa, onde há um emissor que envia a mensagem a um ou vários 

receptores. Na “teia digital”, como define o autor, esse padrão é alterado para um modelo 

baseado no relacionamento entre as partes conectadas, onde todos os que estão interligados 

podem comunicar-se de forma direta e simultaneamente uns com os outros. Todos os 

conectados podem produzir e compartilhar conteúdos e receber e enviar respostas, sem que 

haja um centro distribuidor de informações. A respeito das consequências dessas 

transformações percebidas na sociedade, as autoras Daiana Stasiak e Eugenia Mariano da 

Rocha Barichello (2007, p. 50-51) apontam que 

 
[...] a evolução das tecnologias pode ser considerada um divisor de águas na 

concepção dos paradigmas comunicacionais, pois esses evoluem de uma 

perspectiva linear e instrumental, na qual os meios de comunicação eram 
vistos como meros disseminadores de informações, para uma perspectiva 

que concebe a mídia como centralidade nos processos sociais. 

 

Dessa forma, é possível compreender a mudança no padrão comunicacional 

motivada pelas novas tecnologias como uma alteração no papel da mídia nesse processo. Ela 

deixa de ser apenas um modo de propagar mensagens e passa a permear e influenciar os mais 

diversos processos de interação na sociedade. Com isso, pode-se concordar com estas autoras 

quando afirmam que “[...] o desenvolvimento das redes digitais transforma radicalmente a 

vida do homem contemporâneo, tanto nas relações de trabalho quanto na sociabilização e no 

lazer.” (STASIAK; BARRICHELLO, 2007, p. 55). Com a conversão dos mais diversos 

relacionamentos ao meio virtual, a mídia passa a afetar diretamente as relações existentes 

entre os atores sociais. 

Castells (2000) lista em seu estudo cinco características que compõem o novo 

paradigma tecnológico, ou seja, que apresentam os diferenciais destas novas tecnologias. A 

primeira delas indica que são ferramentas cujo uso está centrado na ação sobre a informação. 

Com isso, pode-se dizer que a informação é a matéria-prima das novas tecnologias, pois é 

exatamente sobre ela que está seu foco de atuação.  
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A segunda característica listada expõe a penetrabilidade de tais inovações ao 

cotidiano dos indivíduos. Tal inserção pode ser explicada pelo fato de a informação ser parte 

essencial de diversas atividades; e, por estas inovações tratarem diretamente da informação, 

estas também passam a fazer parte do dia a dia das pessoas. O terceiro aspecto indica a lógica 

de rede, que aponta que a comunicação realizada por tais tecnologias ocorre em forma de rede 

– ou seja, de uma forma não linear, não hierarquizada e não estruturada. Essa não linearidade 

pode ser compreendida a partir do papel do hipertexto
10

 na construção das mensagens em 

meio digital. Com o uso dos links
11

, cada usuário seleciona os conteúdos que são de seu 

interesse e cria sua própria sequência na consulta das informações (TERRA, 2005). 

Ainda relacionada ao sistema em rede, a quarta característica citada pelo autor 

apresenta a flexibilidade de tal sistema. Essas tecnologias proporcionam um ambiente 

dinâmico, fluido e mutável, onde processos realizados podem ser revertidos ou 

reconfigurados. Por fim, a quinta e última característica da lista aponta a convergência 

midiática, definida pelo autor como “[...] a crescente convergência de tecnologias específicas 

para um sistema altamente integrado, no qual trajetórias tecnológicas antigas ficam 

literalmente impossíveis de se distinguir em separado.” (CASTELLS, 2000, p. 79, grifo do 

autor). Com isso, conteúdos para plataformas diferenciadas passam a ser processados numa 

mesma rede operada por dispositivos que integram diversas tecnologias. 

Em seu estudo sobre a “cultura da convergência”, Henry Jenkins (2008) indica ainda 

que o conceito de convergência midiática extrapola a questão tecnológica da mera união de 

funções em aparelhos únicos. Segundo o autor, esse fenômeno implica numa mudança 

cultural nas relações entre consumidores e produtores de mídia, pois os receptores são 

estimulados a realizarem, por si mesmos, as conexões entre os conteúdos dispersos no 

território midiático. Nas palavras do autor, “A circulação de conteúdos – por meio de 

diferentes sistemas midiáticos, sistemas administrativos de mídias concorrentes e fronteiras 

nacionais – depende fortemente da participação ativa dos consumidores.” (JENKINS, 2008, p. 

27). Nesse contexto, ocorre a relação entre três conceitos: convergência dos meios de 

comunicação, a cultura participativa e a inteligência coletiva. 

A convergência representa as mudanças em tecnologia, mercado, cultura e sociedade 

resultantes do trânsito das mensagens por meio de diversos suportes de mídia, que se 

                                                
10 “Hipertexto é um texto em formato digital, reconfigurável e fluido.” (LÉVY, 1999, p. 27). Este texto é 

composto por diversas partes conectadas por links, cuja ordem de leitura é variável, definida pelo leitor na tela. 
11 O link “[...] é uma conexão entre dois elementos em uma estrutura de dados.” (LÉVY, 1999, p. 255). Essas são 

estruturas presentes em hipertextos que permitem o salto entre as partes do texto e a leitura não linear da 

mensagem digital. 
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complementam e cooperam uns com os outros. Além disso, compreende também o 

comportamento do público de tais meios, que procura pelos conteúdos de seu interesse em 

todas as plataformas disponíveis. Já a cultura participativa indica, justamente, a participação 

ativa dos consumidores de mídia no processo comunicacional. Pela interação com os 

produtores dos conteúdos, verifica-se o abandono do papel passivo dos espectadores e a 

adoção de novas regras de influência. 

Por fim, a inteligência coletiva, como também refere Lèvy (1993), aponta a tendência 

à coletivização da comunicação e do consumo. Uma vez que, pela convergência e pela cultura 

participativa, o fluxo dos conteúdos não está mais concentrado nos produtores, “A 

inteligência coletiva pode ser vista como uma fonte alternativa de poder midiático.” 

(JENKINS, 2008, p. 28). Dessa forma, é nas interações ocorridas dentro do processo que se 

verifica a manifestação da coletivização do consumo da mídia e do poder midiático. 

Como expõe Carolina Terra (2005, p. 2), “A convergência entre imagens, sons e 

textos permite inúmeras possibilidades ao comunicador, que tem, em suas mãos, um dos 

meios mais completos para trabalhar a informação junto a seus públicos de interesse.” Essa 

convergência de mídias permite integrar diversos canais de comunicação e, ainda, acrescentar 

a interatividade como um elemento para enriquecer a experiência comunicacional. A partir 

desta listagem elaborada por Castells (2000), ficam claros os diferenciais dessas tecnologias e 

as novas possibilidades que essas mídias agregam ao processo de busca de informação e 

possibilidades de comunicação. 

Com tamanhas mudanças nos relacionamentos sociais, é possível inferir que, “[...] se 

os paradigmas se refazem e as teorias são atualizadas, a comunicação organizacional também 

deve adaptar-se ao contexto do seu tempo.” (STASIAK; BARRICHELLO, 2007, p. 56). Ao 

observamos tais características a partir das atividades vinculadas à comunicação 

organizacional integrada e, em especial, às Relações Públicas, é possível inferir que 

 
A própria natureza da rede mundial oferece características que favorecem o 

trabalho de relações públicas. A comunicação, por exemplo, deixou de ser 
um monólogo para transformar-se em um diálogo, aproximando-se do 

modelo mais efetivo de comunicação em relações públicas, como uma via 

dupla: emissor-receptor e receptor-emissor. (PINHO, 2003, p. 17). 

  

Assim, podemos verificar que a internet viabiliza uma aproximação do exercício das 

Relações Públicas ao modelo simétrico de duas mãos proposto por Grunig e Hunt (1984 apud 

GRUNIG, 2011a). Kunsch (2003, p. 107), a respeito deste modelo, refere que se trata “[...] de 

um relacionamento considerado ideal, ético e justo. É o modelo capaz de propiciar a 
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excelência da comunicação nas organizações [...]”. Logo, pode-se concluir que as 

características da rede mundial agregam um ferramental interessante às atividades vinculadas 

ao relacionamento entre organização e públicos de interesse, inclusive porque há uma 

crescente relação de “vigilância comunicativa” por parte de consumidores, grupos de pressão, 

comunidades em relação às empresas, como acentua Wellington Teixeira Lisboa (2013). 

Blogs, microblogs e seções para comentários são exemplos de ferramentas on-line 

por meio das quais é possível visualizar, de modo claro, o diálogo viabilizado pelas novas 

tecnologias: “O poder de comunicar, antes restrito aos grandes grupos de mídia e aos 

conglomerados corporativos, passa estar também nas mãos do público.” (TERRA, 2010, p. 

103). Nesses ambientes, o conteúdo gerado pelos usuários torna-se uma mídia ativa, e tais 

conteúdos podem conter mensagens que afetam, positiva ou negativamente, a reputação das 

mais diversas organizações. Stein (2013, tradução nossa) exemplifica esse empoderamento ao 

citar que “A revolução da informação tem dado mais poder aos indivíduos ao entregar-lhes a 

tecnologia para competir contra grandes organizações: hackers contra empresas, blogueiros 

contra jornais, [...] diretores de vídeos para o YouTube contra estúdios [...]”.   Em um contexto 

como esse, a manutenção dos relacionamentos com os públicos estratégicos torna-se 

essencial, e as Relações Públicas adquirem ainda mais importância dentro da comunicação 

organizacional (TERRA, 2010; LISBOA, 2013). 

Outro exemplo de ferramentas disponíveis na internet que permitem este diálogo 

direto entre organizações e públicos são as redes sociais. O uso de tal instrumento em ações 

de relacionamento é interessante por algumas de suas características: “[...] pelo caráter de 

divulgação boca-a-boca, pelo maior envolvimento do consumidor com a marca e pela chance 

de conversar diretamente com os consumidores.” (TERRA, 2010, p. 108). No entanto, Terra 

(2010) salienta que o uso das mídias sociais pelas organizações deve ser pautado pelo 

planejamento e geração de conteúdo relevante, para gerar repercussão espontânea e 

engajamento natural entre os indivíduos. 

Estar presente na rede mundial de computadores, atualmente, é um item que se torna 

cada vez mais básico no planejamento de comunicação e Relações Públicas de muitas 

organizações (PINHO, 2003; TERRA, 2005). É importante salientar, no entanto, que a mera 

presença no ciberespaço não constitui o estabelecimento de relacionamentos simétricos de 

duas mãos com os públicos. Como explica Andrade (2003, p. 211), 

 
As empresas estão cientes que precisam contar com um site e com um 

endereço virtual, para externar a modernidade de suas práticas. Entretanto, 

sabe-se que se a organização é mal estruturada, uma bela home page não irá 
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isentá-la dos erros que comete no relacionamento com os seus públicos, 

especialmente com os consumidores, aqueles que permitem que ela continue 

existindo pela sua eficiência em suprir necessidades e desejos. (ANDRADE, 
2003, p. 211) 

 

Essa ideia é reforçada por Yanaze, que informa que “[...] colocar o site no ar é 

apenas o primeiro passo de um longo processo.” (2011, p. 482, grifo do autor). O objetivo 

deve ser construir e manter um relacionamento favorável com os públicos. Diante disso, 

observa-se que não basta estar on-line: é necessário planejar adequadamente a utilização das 

mídias e integrar as estratégias que comunicação em meio virtual com todas as outras ações 

comunicacionais. A partir desta base, a organização poderá utilizar as características da 

internet – como a velocidade, a interação e a instantaneidade – integralmente a seu favor.  

Em seu estudo sobre a utilização da internet pelas atividades de Relações Públicas, 

José Benedito Pinho (2003) lista sete benefícios que a rede mundial traz para o exercício de 

tais funções. A primeira vantagem destacada pelo autor é o fato de a internet constituir uma 

mídia de massa de alcance mundial, por meio da qual é possível dirigir os conteúdos 

diretamente aos públicos, sem passar por filtros de veículos de comunicação. Dessa forma, as 

informações atualizadas ficam automaticamente disponíveis para acesso direto pelos públicos 

em qualquer ponto do globo. 

O segundo ponto apresentado por Pinho (2003) indica que as ferramentas on-line 

contribuem também para melhorar o relacionamento com a imprensa. Isso ocorre, por 

exemplo, pela facilidade de envio de materiais como press releases e comunicados aos 

jornalistas via e-mail. De modo complementar, um site planejado adequadamente pode tornar-

se uma fonte de dados para a imprensa sobre os mais diversos aspectos da organização, além 

de disponibilizar contatos que possam fornecer informações mais específicas ou aprofundadas 

sobre a empresa. 

Outro aspecto apontado pelo autor, o terceiro da listagem, é a facilidade 

proporcionada pela internet para encaminhar mensagens de forma dirigida a determinados 

públicos. A audiência no ciberespaço é segmentada por assuntos de interesse: uma vez que a 

quantidade de conteúdo disponível é imensa, a rede acaba organizando-se naturalmente em 

categorias e tópicos. Sobre essa organização da audiência no ciberespaço, Terra (2005, p. 2) 

acrescenta que “A comunicação tem um papel fundamental na democratização da informação 

e na formação de 'nichos' ou comunidades eletrônicas que se agrupam por interesse, por 

assuntos comuns, por afinidades, por perfis semelhantes.” 

O quarto item da lista lembra que toda a informação disponível on-line pode ser 

acessada mundialmente a qualquer momento – vinte e quatro horas por dia, sete dias por 
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semana. Dessa forma, divergências relacionadas ao tempo, como o fuso horário, não impedem 

a comunicação e a obtenção de conteúdo sobre a organização por parte de qualquer indivíduo 

conectado na rede. 

Tal observação está ligada também ao fato da internet – por meio de mecanismos de 

busca que “[...] organizam a informação de modo a torná-la universalmente acessível e útil.” 

(TERRA, 2005, p. 10) – facilitar enormemente a localização e consulta de dados sobre 

qualquer empresa, produto, serviço, ou sobre qualquer assunto relacionado a estes e que seja 

de interesse do usuário. Essa característica, a quinta da lista elaborada por Pinho (2003), ainda 

traz como vantagem para as Relações Públicas o fato de viabilizar, por parte da empresa, 

possibilidades de pesquisa, busca por contatos e informações de seu interesse com agilidade e 

baixo custo (PINHO, 2003; TERRA, 2005). 

A busca e troca de informações acontece, como indicado no sexto item da listagem, 

em âmbito mundial – ou seja, a barreira geográfica não existe no mundo virtual. Dessa forma, 

a comunicação se estabelece independentemente do local onde se encontram cada uma das 

partes, o que permite que as organizações atendam à demanda dos públicos pela “[...] abertura 

de canais de relacionamento ágeis e sem barreiras geográficas.” (TERRA, 2005, p. 10). Essa 

quebra da barreira geográfica é levada ao extremo quando passamos a considerar a 

comunicação móvel digital e o advento da conexão ubíqua. Para o entendimento de como se 

processa esse tipo de conexão, apresentamos abaixo a definição de Marcello Chamusca (2010, 

p. 85), que esclarece que 

 
As redes infocomunicacionais ubíquas são as multirredes de acesso sem fio, 
como as redes Wi-Fi, Wi-Max, Bluetooth, redes de telefonia celular, dentre 

outras possibilidades que hoje são quase onipresentes e permitem ao usuário 

o acesso generalizado, de qualquer lugar, [à internet] [...]. 

 

O celular, que antes tinha a simples função de telefone móvel, hoje abrange uma 

série de funções complementares e integra-se cada vez mais às mais diversas relações 

estabelecidas por seus usuários. Dessa forma, é possível tomar o celular como uma tecnologia 

que simboliza o que Chamusca (2010, p. 85) define “[...] comunicação móvel pervasiva [...]”, 

ou seja, a comunicação sem barreiras geográficas infiltrada em todas as interações sociais 

estabelecidas por seus usuários. O desenvolvimento de tecnologias que viabilizam o acesso à 

rede mundial e a outras redes por meio de dispositivos móveis abriu um leque ainda maior de 

possibilidades para as ações de comunicação institucional e para os relacionamentos com os 

públicos de interesse. Essa influência da conexão ubíqua será positiva, desde que as 
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organizações estejam preparadas para essa nova realidade e ajam de modo proativo, e não 

reativo (CHAMUSCA, 2010, p. 87). 

Em seu estudo, Chamusca (2010, p. 97) afirma, “[...] de modo definitivo, que o 

contexto da comunicação móvel digital já começa a se confundir com o contexto da 

comunicação contemporânea.” Com isso, o autor indica que a conexão ubíqua já está, na 

atualidade, integrada ao processo comunicacional – e, portanto, deve ser considerada no 

contexto da comunicação organizacional. Como consequência, Chamusca (2010) aponta que 

deve ser realizada uma apropriação das características e especificidades dessas novas 

tecnologias, para o ajustamento das atividades de Relações Públicas à conjuntura 

comunicacional da atualidade. 

A sétima vantagem indicada por José B. Pinho (2003) é a importância da web na 

administração de crises institucionais. Todas as organizações estão sujeitas a passar por 

problemas inesperados que afetem sua imagem e exijam explicações públicas. Nesse sentido, 

como expõe este autor, “As características de velocidade e de instantaneidade da Internet 

também são positivas, pois o profissional de Relações Públicas tem a possibilidade de 

responder de imediato a situações de crise, de reagir logo às notícias [...]” (PINHO, 2003, p. 

17). Devemos lembrar também que o ciberespaço torna disponíveis aos públicos informações 

atualizadas sobre qualquer evento que tenha ocorrido com a organização. 

Pela análise desta listagem, conclui-se que as novas tecnologias da comunicação 

agregam diversos diferenciais vantajosos para a prática das Relações Públicas. Como explica 

Terra (2006, p. 2): 

 
As relações públicas, por seu caráter estratégico, ajudam a organização a 

construir relacionamentos de confiança e compreensão em longo prazo com 
seus públicos. No caso de uma ação direcionada ao contexto virtual, a 

possibilidade de interação é imediata, acarretando transformações 

consideráveis nas relações organização-públicos. A comunidade-alvo é que 
balizará todo o planejamento de comunicação do profissional de relações 

públicas para este meio específico. 

 

A respeito do contexto do novo paradigma da comunicação, Stasiak e Barrichello 

(2007, p. 56) propõem que “[...] a nova ambiência proporcionada pela internet [...] deva ser 

utilizada como um caminho para a atualização das práticas de comunicação organizacional 

principalmente pelo seu poder de convergência e possibilidades interativas com os públicos.” 

Nessa perspectiva, vemos que é necessário analisar o planejamento de comunicação 

organizacional a partir das características das novas tecnologias da comunicação, para 

elaborar estratégias condizentes com o novo papel da mídia na sociedade. Em especial quando 
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o público de interesse da organização abrange jovens da Geração Z, fica clara a importância 

de estar presente e comunicar-se bem por meio das novas mídias, o que torna necessária a 

compreensão de suas especificidades e apropriação de seus benefícios para a construção dos 

relacionamentos. Em defesa da aplicação das novas tecnologias da comunicação no contexto 

da comunicação organizacional, Terra (2005, p. 7) também argumenta que 

 
A rede acaba por ser um meio mais barato e acessível às organizações, com a 

vantagem de que as barreiras geográficas se tornam, a cada dia, mais 
transponíveis e inexistentes. Assim sendo, as relações públicas têm 

condições de se valer dela para exercer uma comunicação mais simétrica e 

mais de mão dupla, pois a Web e seus aplicativos permitem uma 

personalização e uma interatividade maiores que os demais meios. 

 

Podemos, também, concordar com Yanaze (2011, p. 482), que informa que “O que a 

web permite é ampliar, facilitar e acelerar esse diálogo da empresa com seus potenciais 

clientes e consumidores de uma forma impossível de ser obtida em outros meios.” 

Especificamente com relação ao público consumidor – do qual, conforme as características 

apresentadas no primeiro capítulo, os indivíduos da Geração Z fazem parte – a internet 

permite que estes sejam atingidos individualmente, porém em escala mundial. 

Como relembra Terra (2005, p. 15), “Para se trabalhar com o meio virtual, é preciso 

conhecer suas especificidades adaptando-as às características do público-alvo que se quer 

atingir.” – e, no contexto da Geração Z, é interessante fazer uso dos diferenciais das novas 

tecnologias para aproximar e dialogar com os consumidores. O site da empresa, por exemplo, 

pode explorar as possibilidades de interação das novas mídias de diversas formas, o que o 

torna um canal de comunicação importante com este grupo. Informar sobre a empresa e sobre 

os serviços e produtos, possibilitar o envio de dúvidas e sugestões e oferecer serviços 

adicionais são algumas das opções interativas que a internet viabiliza (PINHO, 2003). 

Além disso, é importante acrescentar que “[...] na atualidade, as atividades de 

Relações Públicas devem levar em conta que as experiências vividas pelos usuários em 

movimento pela cidade [...]” (CHAMUSCA, 2010, p.87). Ou seja, devem-se levar em conta 

no planejamento de comunicação as opções ofertadas pela comunicação móvel pervasiva, que 

permitem o acesso à internet e a outras redes infocomunicacionais ubíquas independente da 

localização do usuário. Prever essa nova vertente tecnológica em um plano de Relações 

Públicas aponta um diferencial no relacionamento entre organização e públicos; bem como 

estar ausente deste novo tipo de conexão pode culminar no enfraquecimento de seu 

relacionamento com seus públicos usuários de tais tecnologias (CHAMUSCA, 2010). 
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É importante ressaltar, no entanto, que as estratégias da comunicação organizacional 

não devem limitar as ações de comunicação aos meios virtuais. Yanaze (2011) enfatiza que, 

apesar do amplo processo de ressignificação comunicacional que as novas tecnologias 

provocam, seu surgimento não extingue o uso dos meios que as precederam. Nessa linha de 

análise, Pinho (2003, p. 38) expõe que: 

 
A internet deve ser mais um dos componentes das estratégias de relações 

públicas e não apenas a única e exclusiva ferramenta. Embora extremamente 
atrativa para promover as organizações com uma imagem de modernidade e 

tecnologia, a rede mundial, como meio de comunicação, não deve ser 

empregada em detrimento dos veículos de comunicação tradicionais, pois 

cada um deles tem seu campo de ação definido e limitado. 

 

Diversas razões indicam que o meio virtual não substitui o contato presencial e 

outras formas de proporcionar o diálogo direito com os públicos. Como já ressaltado no 

primeiro capítulo deste estudo, as tecnologias que permitem o acesso à internet não são 

acessíveis a todos – de modo específico, no Brasil, ainda há grande disparidade entre as 

classes sociais na acessibilidade a tais ferramentas. Assim, o plano de ação de Relações 

Públicas deve contemplar uma diversidade de técnicas, para atingir adequadamente cada um 

dos públicos de interesse da organização. Outra possibilidade é “[...] incrementar a 

comunicação de outros meios pela Web, promovendo uma espécie de cross media entre os 

veículos.” (TERRA, 2005, p. 14), pois, dessa forma, as ações on-line podem funcionar como 

um complemento às ações off-line. 

Assim, com base nas informações apresentadas, observamos que a nova forma de 

relacionar-se com as novas tecnologias características da Geração Z pode indicar um caminho 

para as ações de Relações Públicas focadas neste grupo. Uma vez que a internet viabiliza, por 

meio de suas especificidades, o estabelecimento real de um diálogo direto entre organização e 

púbicos – o que implicaria na aplicação do modelo da excelência da comunicação, o simétrico 

de duas mãos (GRUNIG, 2011a, 2011b) – seria natural concluir que o uso dessas mídias seja 

o ideal para construir um relacionamento com os jovens analisados. No entanto, uma vez que 

o acesso a tais equipamentos não é igualitário a todos os indivíduos incorporados a esse grupo 

geracional, pode-se concluir que essa tendência precisa ser analisada com cuidado. Apesar de 

seu crescimento nos últimos anos, o acesso à rede mundial de computadores ainda é limitado 

para grandes parcelas da população, conforme panorama analisado no capítulo anterior. 

Para que seja possível compreender e estudar as características da interação e do 

relacionamento estabelecidos entre os indivíduos da Geração Z e as empresas contemporâneas 

– uma vez que estes jovens, claramente, fazem parte de seu público consumidor – partiremos 
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para a segunda etapa deste estudo. No próximo capítulo, buscaremos levantar a tendência 

comportamental dos indivíduos desta geração vinculada ao relacionamento com empresas, por 

meio de uma pesquisa exploratória de abordagem quantitativa e qualitativa. 
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4 “NATIVOS DIGITAIS” CONSUMIDORES: PERCEPÇÕES E 

TENDÊNCIAS 

 

Ao longo dos capítulos anteriores, foram apresentadas diversas concepções do 

conceito de geração, bem como a crítica realizada à aplicabilidade dessa divisão dos 

indivíduos, com base nas variações de vivência juvenil causadas pela desigualdade social e 

ambiental existente entre os jovens nascidos em um mesmo período histórico. Em seguida, 

passamos à caracterização dos quatro grupos geracionais identificados após a Segunda 

Guerra: os Baby Boomers e as Gerações X, Y e Z. A respeito da Geração Z, objeto da 

presente investigação, foram levantadas suas características psicossociais e de consumo, por 

meio de revisão bibliográfica e contextual, aceitando-se, como dito acima, as inconsistências e 

incompatibilidades que esse mesmo conceito pode apresentar. 

Em vista dos objetivos deste estudo, abordamos também a importância da realização 

de uma comunicação organizacional adequada, para que seja possível o estabelecimento de 

um diálogo simétrico que contribua para o relacionamento entre organização e públicos, 

favorável a ambos. Nesse sentido, tomando por base o principal diferencial indicado na 

bibliografia sobre a Geração Z, considerando-se seus aspectos gerais, apresentamos conceitos 

vinculados à cibercultura e às novas tecnologias da comunicação, bem como as possibilidades 

agregadas por esse ferramental às atividades de Relações Públicas. 

Para dar continuidade às ponderações a respeito das tendências comportamentais, 

comunicacionais e de consumo da Geração Z, apresentaremos, neste capítulo, os resultados de 

uma pesquisa exploratória de abordagem quantitativa e qualitativa. Essa análise tem como 

finalidade compreender as características de consumo da Geração Z e apontar perspectivas, 

tendências e oportunidades às Relações Públicas no âmbito empresarial. Para tanto, objetivou-

se caracterizar as tendências psicossociais e de consumo desses jovens, considerando-se, no 

conjunto de indicadores que podem problematizar o conceito de geração, a desigualdade 

social presente entre os sujeitos, e indicar pontos de atenção na elaboração de estratégias de 

Relações Públicas para o relacionamento com este grupo geracional (APÊNDICE A).  

A investigação, que examinou quais as características desse grupo geracional quanto 

às práticas de consumo e de relacionamento com as empresas, foi realizada com jovens de 14 

a 18 anos, divididos em dois grupos, com base na diferença de classe econômica. Buscou-se, 

portanto, levantar dados para caracterizar as práticas de consumo e comunicação da Geração 

Z pertencente às faixas de renda A e B, bem como da mesma geração pertencente às classes 

econômicas D e E. A opção pela análise e comparação dos dados obtidos em classes de renda 
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diferentes advém da crítica ao conceito de geração, no que toca às distinções entre 

habilidades, concepções, competências, acesso a informações e tendências, e da destacada 

desigualdade presente na sociedade brasileira, perceptível por meio dos dados apresentados 

nesse estudo. 

A definição das classes de renda utilizou como base as faixas de renda familiar 

indicadas pelo Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas (2012). Segundo essa 

divisão, as classes são categorizadas conforme o seguinte critério: 

 

Quadro 4 – Faixas de renda familiar das classes econômicas 

Classe A Acima de R$9.745,00 

Classe B De R$7.475,00 a R$9.745,00 

Classe C De R$1.734,00 a R$7.475,00 

Classe D De R$1.085,00 a R$1.734,00 

Classe E De R$0,00 a de R$1.085,00 

Fonte: Fundação Getúlio Vargas – Centro de Políticas Sociais, 2012.  

 

A escolha da faixa etária para realização das pesquisas considerou a média dos anos 

iniciais do período cronológico da Geração Z indicada na revisão bibliográfica. Conforme 

dados apresentados no Quadro 1, a média aponta o ano de 1992 como o ano inicial da 

Geração Z. Uma vez que, conforme explanado anteriormente, a divisão cronológica entre as 

Gerações Y e Z não é precisa, tomamos o ano de 1995 como limite cronológico inicial para o 

nascimento dos indivíduos da Geração Z inseridos na amostra a ser estudada. 

Após determinados os critérios de seleção do objeto de estudo, buscou-se identificar 

o universo e a amostra da pesquisa. Como informado anteriormente na presente investigação, 

a Geração Z no Brasil é composta, atendo-se fielmente às demarcações apresentadas na 

bibliografia sobre o assunto, por 62.078.000 indivíduos, considerando-se os nascidos de 1993 

a 2012 – ou seja, os indivíduos que, em 2013, possuem de 0 a 20 anos (IBGE, 2012). Quanto 

à divisão desses jovens nas classes econômicas, os dados obtidos em pesquisa realizada pelo 

IBOPE Media (SAWAIA, 2013) indicam que 53% dos jovens de 18 a 25 anos encontram-se 

na classe C, 36% nas classes A e B e 11% pertencem às classes D e E. Essa classificação, 

segundo a pesquisa, é semelhante à da população total, como é possível verificar no 

Gráfico 1. 
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Gráfico 1 – Classificação econômica da população brasileira e dos “jovens digitais” 

 
Fonte: SAWAIA, 2013. 

 

Diante deste amplo universo, cujos comportamentos e tendências psicossociais e de 

consumo são influenciados por inúmeras variáveis, a presente investigação não pretende 

apontar perspectivas passíveis de serem generalizadas a todos os jovens pertencentes à 

Geração Z brasileira. A intenção dessa pesquisa é explorar algumas tendências do 

comportamento de consumo desse grupo geracional, por meio da investigação realizada em 

uma pequena amostra, caracterizada como não-probabilística por conveniência, de indivíduos 

membros da geração estudada. 

A pesquisa quantitativa, realizada em setembro de 2013, teve como instrumento de 

coleta de dados um questionário composto por vinte e três questões fechadas, disposto no 

Apêndice B do presente trabalho. O instrumento utilizado aborda temas como as experiências 

de consumo dos jovens, a comunicação realizada com empresas e o uso da internet como 

facilitadora do diálogo com as organizações e do processo de compra. As alternativas de 

respostas indicadas no questionário foram baseadas nos resultados da pesquisa TIC 

Domicílios e Usuários, realizada pelo Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação 

e da Comunicação (2013), e em respostas obtidas em uma breve investigação, em forma de 

pré-teste, realizada em conversas on-line com quatro jovens de 14 a 20 anos. No entanto, 

apesar de serem sugeridas as opções de respostas, entre as quais poderia ser assinalada mais 

de uma opção, todas as questões possuem campos abertos para preenchimento, para o caso de 

o respondente não localizar a alternativa adequada.  

O questionário foi aplicado junto a seis salas do 1.º ano do Ensino Médio, em duas 

escolas selecionadas pela sua localização em bairros do município de Santos, São Paulo, com 

proeminência de domicílios classificados nos extremos da desigualdade por classe de renda. 

Com base nos resultados do universo Censo Demográfico 2010 (IBGE, 2011a), identificaram-
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se inicialmente os três bairros com maior número de domicílios inseridos em classes de 

rendimento nominal mensal domiciliar equivalentes às classes A e B, e os três bairros com 

maior número de domicílios inseridos nas classes D e E, à época de realização do Censo. As 

classes de renda apontadas no Censo Demográfico tomam como unidade de medida o salário 

mínimo; logo, os valores tiveram de ser convertidos em reais, aplicando-se o salário mínimo 

vigente em 2010, cujo valor era R$ 510,00 (IBGE, 2011a). Para a divisão conforme o critério 

aplicado pelo Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas (2012), tomamos as 

faixas de rendimento indicadas nos resultados do Censo que mais se aproximam à 

classificação indicada no Quadro 4. Os dados obtidos e as cidades selecionadas com base 

nesse critério estão dispostos nas tabelas 1 e 2.   

 

Tabela 1 – Bairros de Santos com maior número de domicílios de Classe A 

Cidade / Bairro 
Total de 

domicílios 

Classes de rendimento nominal 

mensal domiciliar 
Total 

Classe A 
% 

Classe A 
Mais de R$ 10.200,00 

Santos 144600 9357 9357 6,5% 

Boqueirão 12181 1868 1868 15,3% 

Gonzaga 10064 1530 1530 15,2% 

Ponta da Praia 11854 1482 1482 12,5% 

Fonte: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2011. 

 

Tabela 2 – Bairros de Santos com maior número de domicílios de Classe E 

Cidade / 

Bairro 

Total de 

domicílios  

Classes de rendimento nominal mensal 

domiciliar 

Total 

Classe E 

% 

Classe E 
R$ 0,00 

De R$ 

0,00 a R$ 

255,00 

Mais de 
R$ 

255,00 a 

R$ 
510,00 

Mais de 
R$ 

510,00 a 

R$ 
1020,00 

Santos 144600 4014 530 5945 15554 26 043 18,0% 

Rádio Clube 5549 194 63 579 1267 2 103 37,9% 

Embaré 14012 336 15 310 1005 1 666 11,9% 

Aparecida 13536 203 17 331 1018 1 569 11,6% 

Fonte: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2011. 

 

Dessa forma, observa-se que o bairro com maior número de domicílios de classe A 

no município de Santos é o Boqueirão, e o bairro com maior número de domicílios de classe 

E no mesmo município é o Rádio Clube. A partir de tais dados, passamos à busca e contato 

com escolas situadas nos dois bairros, para viabilizar a aplicação do instrumento de coleta de 

dados às turmas do 1.º ano do Ensino Médio. Optou-se pela aplicação do questionário em 

turmas escolares pela facilidade de acesso à faixa etária desejada, bem como por proporcionar 
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a reunião de tais jovens em um ambiente propício à aplicação da pesquisa. A escolha do 1.º 

ano do Ensino Médio também foi realizada por abranger adolescentes com idade por volta dos 

15 anos, uma faixa etária adequada aos propósitos do presente estudo. 

Para dar continuidade ao processo, realizaram-se contatos por telefone e/ou correio 

eletrônico com duas escolas estaduais localizadas no bairro do Rádio Clube e com cinco 

colégios particulares localizados no bairro do Boqueirão. Cabe-nos ressaltar que houve 

dificuldades na obtenção do consentimento para a realização da pesquisa por parte das 

instituições de ensino privadas, que indicaram, entre outros argumentos, restrições de agenda 

no calendário escolar e necessidade de autorização dos pais dos alunos para a obtenção dos 

dados. Frente a essa condição, passou-se a buscar, também, contatos de instituições 

localizadas nos outros bairros indicados na tabela 1 e que, portanto, também contêm grande 

número de domicílios de renda alta. Com essa ampliação geográfica para abranger maior 

número de escolas, houve novas tentativas de contato com outras quatro escolas, onde 

também foram verificadas dificuldades na obtenção de autorização para o desenvolvimento da 

pesquisa. Apenas um colégio contatado, o Centro Educacional Objetivo, autorizou a aplicação 

dos questionários às salas do 1.º ano do Ensino Médio de uma de suas unidades. 

Os questionários foram aplicados nos dias 03 e 23 de setembro, nas instituições de 

ensino Escola Estadual Professora Zulmira Campos, localizada no bairro Rádio Clube, e 

Centro Educacional Objetivo, unidade localizada no bairro Ponta da Praia, respectivamente. 

Foram preenchidos um total de 171 questionários, dos quais 80, na escola estadual, e 91, no 

colégio particular. 

Contudo, apesar do cuidado com a seleção da região para a aplicação do 

questionário, com vistas ao alcance das classes econômicas extremas, verificamos pela análise 

dos dados obtidos pelos questionários preenchidos no Centro Educacional Objetivo – Unidade 

Ponta da Praia – que a maioria dos respondentes indicou pertencer à classe de renda C. No 

entanto, para o estudo proposto, utilizaremos apenas as respostas obtidas nos questionários 

respondidos pelos jovens das classes selecionadas para análise. 

Cabe também ressaltar que, em razão de cada respondente ter preenchido seu próprio 

questionário, foram detectadas, em alguns dos questionários obtidos, contraposições e 

incongruências entre respostas de questões complementares. Ainda que haja incoerências 

pontuais, a tabulação e a análise dos dados consideraram todas as respostas obtidas para cada 

uma das perguntas do questionário aplicado. 

A segunda etapa da pesquisa, de cunho qualitativo, foi realizada em setembro e 

outubro de 2013. O método de coleta de dados utilizado foi a entrevista em profundidade, 
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cujo roteiro, disposto no Apêndice C, abordou temas a respeito da memória de consumo e de 

comunicação dos entrevistados e de suas percepções sobre o uso da internet nesse processo. 

Inicialmente, buscou-se entrevistar apenas jovens santistas, para acompanhar o critério 

geográfico utilizado na pesquisa quantitativa; porém, em razão de dificuldades no contato de 

moradores da cidade dentro dos critérios de faixa etária e de renda, optamos por abranger 

jovens das cidades de Guarujá e Praia Grande, que ficam geograficamente próximas ao 

município de Santos e integram a Região Metropolitana da Baixada Santista. 

Foram entrevistados dez indivíduos com idades entre 14 e 17 anos, sendo cinco das 

classes A e B (um de classe A e quatro de classe B) e cinco das classes D e E (três de classe D 

e dois de classe E). Os jovens das classes D e E foram entrevistados no dia 14 de setembro, na 

Escola Estadual Professora Zulmira Campos, localizada no bairro Rádio Clube. Já os 

adolescentes pertencentes às classes A e B foram contatados pessoalmente, e suas entrevistas 

foram marcadas individualmente, conforme a disponibilidade dos entrevistados. 

 

4.1 Análise dos resultados 

 

Apesar da utilização de critérios para a seleção das escolas onde o questionário seria 

aplicado, com vistas à equalização do número de respondentes nos dois extremos da 

desigualdade de renda, houve dificuldades no acesso aos alunos das classes econômicas A e 

B. Esses obstáculos refletiram-se nos resultados da pesquisa, em especial na 

representatividade de cada classe analisada no total de dados levantados. Do total de 

questionários aplicados (171), apenas 21,7% (37 respondentes) identificaram-se como 

pertencentes às classes A e B, frente a 35,1% (60 respondentes) das classes D e E. No gráfico 

2, podemos visualizar a divisão dos questionários respondidos pelas classes econômicas, 

conforme faixas de renda familiar indicadas pelo Centro de Políticas Sociais da Fundação 

Getúlio Vargas (2012) e apontadas no Quadro 4. 
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Gráfico 2 – Respostas para a pergunta 22: “Renda familiar” 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Pelas informações obtidas, é possível observar que a classe C, composta por 

indivíduos com renda familiar entre R$1.734,00 e R$7.475,00, é a classe econômica com 

maior representatividade na amostra investigada pelo presente estudo. Esse maior número de 

jovens com famílias inseridas nessa faixa de renda reflete a realidade apontada pelos dados da 

pesquisa realizada pelo IBOPE Media, expostos no gráfico 1. Segundo os dados apresentados 

por Juliana Sawaia (2013), de fato, é na classe C que se situa economicamente a maior parte 

dos jovens digitais, bem como a maior parte da população brasileira. 

No entanto, a proposta do presente estudo é analisar os hábitos e tendências de 

consumo e de comunicação dos dois extremos da desigualdade de renda presente na 

população brasileira, de modo a identificar as disparidades que essa variável pode gerar como 

impacto nas tendências psicossociais e de consumo da Geração Z. Com vistas à obtenção de 

dados para a aferição e análise dos resultados, foram tomadas apenas as respostas obtidas de 

jovens que identificaram suas rendas familiares dentro das faixas correspondentes às classes 

de renda familiar A, B, D e E, excluindo as respostas de jovens da classe média (C) e dos 

indivíduos que não identificaram sua renda familiar no preenchimento do questionário. 

A fim de possibilitar a comparação do comportamento e dos costumes em diferentes 

faixas de renda, as respostas obtidas foram separadas em dois grupos: as dos jovens das 

classes A e B e as dos jovens das classes D e E. Posteriormente, foi realizada a contagem das 

respostas e o cálculo dos números relativos ao número de respondentes de cada classe. Nos 

próximos gráficos, serão comparados os resultados obtidos em cada uma dessas faixas de 
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renda para cada pergunta do questionário, com os dados apresentados em números relativos 

ao quantitativo de respondentes daquela faixa de renda.  

Os resultados obtidos pela tabulação das respostas da pergunta 20 mostram que a 

opção por aplicar os questionários em salas do 1.º ano do Ensino Médio foi eficaz no alcance 

da faixa etária adequada aos objetivos desta investigação. Os questionários foram respondidos 

por jovens com idade entre 14 e 18 anos, conforme distribuição apresentada no gráfico 3. 

 

Gráfico 3 – Respostas para a pergunta 20: “Idade” 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Pela análise dos dados, vemos que a maioria dos respondentes nas duas classes de 

renda tinha, à época de realização da pesquisa, 15 anos de idade. A representatividade dos 

jovens dessa idade na amostra estudada é maior nas classes A e B, correspondendo à idade de 

70,3% dos respondentes, contra 51,7% nas classes D e E. 

Assim, vemos que a população da amostra investigada tem seu ano de nascimento 

entre 1994 e 1999, com maior concentração de nascidos nos anos de 1997 e 1998. Conforme 

média dos marcos cronológicos identificados na revisão bibliográfica, apontados no Quadro 1, 

esses anos de nascimento estão inseridos dentro do período aproximado do surgimento da 

Geração Z, o que indica que todos os indivíduos da amostra preenchem, ao menos, o requesito 

cronológico para o pertencimento à geração analisada no presente estudo. 

Como explorado nos capítulos anteriores, uma característica apontada para a Geração 

Z é o fato de, mesmo ainda na adolescência, já possuir poder de compra e efetuar compras por 

sua própria iniciativa. Esse poder de compra é resultado, entre outros fatores, da renda própria 
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já possuída por parte significativa dessa geração, conforme indicado na revisão bibliográfica 

deste trabalho (CERETTA; FROEMMING, 2011; SAWAIA, 2011). A pergunta 23 buscou 

levantar se, na amostra analisada, os jovens possuem essa relativa independência financeira, 

que os possibilitaria maior liberdade para escolhas referentes à compra de produtos e serviços. 

 

Gráfico 4 – Respostas para a pergunta 23: “Você possui renda própria (remuneração ou 

mesada)?” 

   

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A partir da observação do gráfico 4, nota-se que a existência de renda própria não é 

uma realidade para toda a amostra analisada. A obtenção de dinheiro para si, por meio de 

remuneração ou “mesada” dada por familiares, ocorre mais entre os membros da Geração Z 

pertencentes a famílias de renda alta: entre estes, 59,5% recebem dinheiro para seus gastos 

pessoais. Já entre as classes econômicas de menor rendimento, o número de jovens dessa 

faixa etária que possuem renda própria para seus gastos com consumo cai para 40%. 

Por meio desses dados, vemos que a desigualdade de renda é uma variável 

importante, que interfere significantemente nas possibilidades oferecidas aos membros desse 

grupo geracional e no seu comportamento de consumo. Para verificarmos a respeito da 

realização de compras por iniciativa própria, independentemente da existência de renda 

pessoal, indagamos na pergunta 1 se os respondentes possuem esse hábito. 
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Gráfico 5 – Respostas para a pergunta 1: “Você costuma realizar compras por iniciativa 

própria?” 

  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Os dados apresentados no gráfico 5 demonstram que, independente de classe 

econômica, a maior parte da amostra da Geração Z averiguada realiza aquisições de produtos 

e serviços por conta própria. Dentre os respondentes, 70,3% das classes A e B e 61,7% das 

classes D e E afirmam efetuar decisões de compras e realizá-las por sua iniciativa. Assim, 

vemos que, como afirmam as autoras Finocchio (2007), Damasceno e Vidal (2011), os 

indivíduos da Geração Z, de fato, já fazem parte da composição do público consumidor de 

muitas organizações, constatação particularmente relevante no que diz respeito às indagações 

sobre os modos como se processam a comunicação organizacional com esse perfil de público. 

Nota-se, também, que esses jovens independem da existência de renda própria para tomarem 

iniciativas individualmente com relação a decisões de compra. 

Nas perguntas 2, 3 e 4, buscamos identificar se as práticas de consumo dos jovens 

incluem a efetivação de compras em lojas on-line e, caso incluam, a frequência de realização 

dessa atividade. Buscou-se saber, também, os principais motivos que levam os membros da 

Geração Z a optarem por outras formas de efetuarem compras de produtos e serviços. 
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Gráfico 6 – Respostas para a pergunta 2: “Você faz compras por meio da internet?” 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Com base no gráfico 6, observa-se que as classes A e B têm maior incidência de 

compradores virtuais do que as classes D e E. Enquanto, entre classes de renda mais alta, 

73,0% dos questionários apresentavam respostas afirmativas quanto à realização de compras 

pela internet, o número cai para 31,7% entre as classes de menor renda. Diante da diferença 

de 56,7% entre os dados, é possível aferir que a desigualdade de renda gera impactos 

significantes nos hábitos de adquirir produtos e serviços pela pelos canais virtuais. 

 

Gráfico 7 – Respostas para a pergunta 3: “Se sim, com que frequência?” 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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O resultado da pergunta 3, apresentado no gráfico 7, indica que, mesmo realizando 

compras online, 43,2% das classes A e B informaram utilizar o meio on-line para comprar “às 

vezes”. Dessa forma, vemos que os jovens das classes de renda A e B realizam as aquisições 

por este meio apenas de forma eventual, não constituindo um hábito de consumo rotineiro.  

Quanto aos dados referentes às classes D e E, vemos que as respostas à pergunta 3 

evidenciam a baixa incidência de compradores on-line nessas faixas de renda
12

. No entanto, 

entre os jovens que realizam aquisições pela internet, vemos que a frequência de realização da 

atividade também é “às vezes”, citada por 21,7%, o que acompanha a tendência apontada 

pelas classes A e B. Esses resultados repetem-se nas entrevistas realizadas: dos cinco 

entrevistados das classes de menor renda familiar, quatro informaram nunca terem comprado 

on-line. Já entre os cinco entrevistados das faixas de maior rendimento, apenas um informou 

não ter tido nenhuma experiência de aquisição pela internet. Mesmo entre os jovens que 

afirmaram comprar, muitos tiveram dificuldade em recordar a última compra efetuada, o que 

indica que não são compradores constantes, efetuando aquisições por meio do suporte virtual 

apenas ocasionalmente. 

 

Gráfico 8 – Respostas para a pergunta 4: “Se não, por quê?” 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

                                                
12 Conforme ressaltado anteriormente, em razão de cada respondente ter preenchido seu próprio questionário, 

foram detectadas, em alguns dos questionários obtidos, contraposições e incongruências entre respostas de 

questões complementares. Na comparação dos Gráficos 6 e 7, é possível observar essa incoerência por meio da 

somatória das respostas “nunca” e da porcentagem de não respondentes das classes D e E para a pergunta 3, que 

totalizam 56,6%, resultado divergente dos 68,3% que afirmaram não fazer compras pela internet na pergunta 2. 

A tabulação e a análise dos dados consideraram todas as respostas obtidas para cada uma das perguntas do 

questionário aplicado. 
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Quanto aos motivos que levam os adolescentes a não efetuar compras on-line, vemos 

que o principal item apontado pelos respondentes da classes D e E é a preferência pela 

aquisição em lojas físicas, indicada em metade (50,0%) das respostas dessa faixa econômica. 

Já no resultado referente às classes A e B, vemos que os motivos são diversos: a preferência 

pela compra presencial (13,5%), a falta de confiança no processo de aquisição on-line 

(13,5%) e a ausência de necessidade ou interesse em concretizar as trocas por esse meio 

(10,8%).  

Nas entrevistas em profundidade, no entanto, foi possível perceber uma desconfiança 

generalizada com relação às compras realizadas pela internet. Apesar de terem sido citados 

alguns aspectos positivos da compra on-line – como os preços menores que nas lojas físicas, 

as promoções, a rapidez, a variedade de itens disponíveis e a possibilidade de pesquisar com 

calma e comparar com outras lojas –, nove dos dez jovens entrevistados indicaram ter algum 

tipo de receio com relação a aquisições on-line. Foram mencionados receios de ocorrências de 

problemas no processo, como demora ou não realização da entrega e de propaganda enganosa, 

pois não é possível ver o produto antes da compra. Os principais aspectos positivos da compra 

em lojas físicas apontados pelos entrevistados são a possibilidade de ver e experimentar o 

produto antes da aquisição, a rapidez na resolução de problemas e a possibilidade de levar o 

produto consigo logo após a conclusão do processo de compra. No entanto, esse medo da 

realização de aquisições por meios on-line não tem base em experiências pessoais: todas as 

compras realizadas via internet pelos jovens entrevistados ocorreram sem incidência de 

complicações ou dificuldades. 

Esse resultado traz à tona o fato de que, apesar da notável aptidão desses 

adolescentes no uso das novas tecnologias da comunicação, parte considerável da Geração Z 

demanda o contato pessoal no processo de compra. Frente a essa realidade, ainda que seja 

possível verificar que “[...] a substância da comunicação virtual é o estabelecimento de um 

diálogo com os públicos, questão intrínseca das preocupações de Relações Públicas.” 

(FORTES, 2003, p. 251), esta não deve ser considerada um caminho exclusivo no 

planejamento de comunicação com os públicos formados por adolescentes pertencentes a esse 

grupo geracional.  

Kunsch (2003, p. 188), ao listar os veículos de comunicação dirigida aplicáveis à 

prática das Relações Públicas, inclui a internet e demais meios digitais, como CD-ROMs e 

DVDs, no rol de opções da comunicação dirigida auxiliar. Como também expõe Fortes (2003, 

p. 301), “Nas relações com os públicos, a comunicação dirigida auxiliar tem caráter 

complementar, e seus meios significam um apoio para que a organização realize os registros 



94 

 

de sua história e dos seus processos de trabalho.” Dessa forma, observamos que se tratam de 

recursos que realizam papel de suporte, auxiliando de diversas formas e em diversos 

momentos o estabelecimento do diálogo entre organização e públicos. Porém, ainda que 

tenham relevância dentro do conjunto de técnicas aplicáveis, a adoção dos veículos de 

comunicação dirigida auxiliar não substitui a presença do profissional de Relações Públicas 

diante dos públicos de interesse da organização. 

O uso dessas ferramentas, portanto, deve complementar a aplicação de outros tipos 

de técnicas, como as aproximativas, que promovem a relação direta entre organização e 

públicos por meio do contato físico e pessoal com os indivíduos que os compõem. Pelo 

quadro verificado no Gráfico 8, vemos que esses recursos que viabilizam a aproximação 

presencial entre empresa e seus públicos continuam possuindo grande importância no 

fortalecimento dos vínculos com a nova geração de consumidores. Dessa forma, ainda que o 

uso da internet deva ser considerado, necessita-se ressaltar a importância do bom 

atendimento, do treinamento de funcionários, projetos de responsabilidade social, bem como 

o uso de técnicas como visitas e eventos, para que essa preferência pelo contato presencial 

identificada na Geração Z seja aproveitada adequadamente no planejamento estratégico de 

comunicação institucional. 

Nota-se, também, pelos dados do gráfico 8, que a carência de acesso à internet foi 

indicada por 1,7% dos jovens das classes de renda baixa como razão para a não realização de 

compras virtuais – deficiência que, embora com baixa representatividade, não foi observada 

nas respostas das classes de renda alta. Dessa forma, confirma-se que a desigualdade de renda 

constitui um obstáculo no acesso às novas tecnologias e, como consequência, traz impactos 

nas tendências de consumo da Geração Z das classes de menor rendimento. 

Para aprofundarmo-nos nas experiências de consumo desses indivíduos, as perguntas 

5 e 6 revelam indagações a respeito das variedades de produtos adquiridos pelos jovens 

pertencentes ao grupo geracional, tanto presencialmente (em lojas físicas), quanto em 

compras realizadas em meios on-line. 
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Gráfico 9 – Respostas para a pergunta 5: “Que tipo de produtos você costuma comprar 

em lojas físicas?” 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Com base nos dados do gráfico 9, vemos que os principais itens adquiridos em lojas 

físicas para os dois grupos analisados são roupas, apontados por 89,2% das classes A e B e 

por 90% das classes D e E. Os resultados para as demais categorias tiveram variações quanto 

ao tipo de produto mais comprado. Para os jovens de renda alta, as prioridades em compras 

presenciais, além das roupas, são, em ordem: calçados (64,9%), eletrônicos (54,1%), 

videogames (37,8%) e livros ou revistas (32,4%). Já os adolescentes de menor renda 

elencaram as seguintes preferências, em ordem: eletrônicos (46,7%), produtos de higiene 

(36,7%), CDs (35%) e DVDs musicais e de filmes (33,3%). 

Pela observação dos dados, é possível notar a relevância de itens essenciais entre os 

tipos de produtos adquiridos pelos jovens das classes D e E. Vemos, por exemplo, que em 

categorias como produtos de higiene e eletrodomésticos, o número de compradores é maior 

nessas classes (36,7% e 21,7%, respectivamente) do que nas classes A e B (21,6% e 13,5%). 

Acrescente-se, ainda, a citação do item “alimentos” por 3,3% dos respondentes de baixa renda 

familiar. Dessa forma, vemos que a disparidade em termos de rendimento entre os dois grupos 

implica consequências claras em seus hábitos de consumo e em suas prioridades de compra 

em lojas físicas. Inclusive, é legitimo inferirmos que muitos dos tipos de produtos citados 

nesta questão podem não fazer parte das mercadorias básicas consumidas mensalmente pelas 

famílias de classe D e E, como produtos de higiene comprados pelos adolescentes. Nas 

classes A e B, possivelmente, essa é uma realidade que não se constata. 
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Gráfico 10 – Respostas para a pergunta 6: “Que tipo de produtos vocês costuma 

comprar on-line?” 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Os resultados apresentados no gráfico 10 evidenciam e reforçam a menor 

participação das classes de renda baixa na realização de compras virtuais. Dentre os artigos 

mais adquiridos, podemos destacar os eletrônicos, que foi a categoria de produtos mais 

apontada pelos dois grupos analisados, citada por 35,1% dos respondentes das classes A e B 

(em igualdade com os videogames, indicados também por 35,1%) e por 20,0% dos jovens das 

classes D e E. Outros itens de consumo citados pela classe mais abastadas economicamente 

foram os calçados (27,0%), roupas, equipamentos de informática e DVDs de música ou filmes 

(24,3%). Já para a classe de menor rendimento, as outras prioridades são: videogames 

(11,7%), calçados e eletrodomésticos (10,0% cada). 

Os dados obtidos assemelham-se aos resultados da pesquisa realizada pelo Centro de 

Estudos sobre as Tecnologias da Informação e da Comunicação (2013) com relação aos 

produtos mais adquiridos em compras on-line, realizadas por indivíduos da faixa etária de 10 

a 24 anos. Segundo essa investigação, alguns dos produtos mais adquiridos por jovens com 

essas idades são roupas, calçados, materiais esportivos, acessórios, equipamentos eletrônicos, 

produtos para a casa e/ou eletrodomésticos e computadores e equipamentos de informática. 

É possível observar, portanto, que, no que tange ao comportamento de consumo on-

line, os compradores virtuais das duas classes costumam adquirir os mesmos tipos de 

produtos e serviços. No entanto, como vimos no gráfico 3, verifica-se que a prática de realizar 

aquisições por meio do ambiente virtual é mais comum nas classes de renda alta. 
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Gráfico 11 – Respostas para a pergunta 7: “Como fica sabendo sobre os produtos que 

compra?” 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

As informações mostradas pelo gráfico 11 corroboram os resultados obtidos em 

pesquisa realizada pelo IBOPE Media (SAWAIA, 2013): os relacionamentos, em especial 

com amigos e família, são essenciais para as decisões de compra desses adolescentes. Nesse 

processo, a internet, citada por 78,4% das classes A e B e por 60,0% das classes D e E, age 

como uma facilitadora do acesso às informações desejadas para embasamento das escolhas. 

Além disso, é possível visualizar a atuação do grupo de amigos como influenciador das 

decisões de compra desses adolescentes, o que indica a ocorrência do “comportamento de 

manada” descrito por Feldmann (2008). Segundo esse comportamento, mesmo agindo 

individualmente, os membros, em conjunto, acabam por tomar decisões semelhantes, em 

razão da influência mútua entre os indivíduos sobre suas escolhas de consumo. Essas escolhas 

podem, também, representar a construção da identidade do grupo e caracterizar o 

pertencimento de cada membro ao conjunto ou a adesão ao seu estilo de vida, tal como 

também demonstra Rose de Melo Rocha, Silvia Helena Simões Borelli e Rita de Cássia Alves 

Oliveira (2008), em suas pesquisas sobre os adolescentes e jovens brasileiros. 

A mediação dos amigos e da família nas decisões de compra da amostra da Geração 

Z analisada fica clara pela análise dos resultados das entrevistas: todos os respondentes das 

duas faixas econômicas afirmam sofrer influência dos amigos e/ou da família na escolha de 

produtos ou serviços para comprar. Algumas experiências citadas por jovens das classes A e 

B relativas a indicações de amigos são referentes à compra de tênis, roupas, celulares, iPod e 

aplicativos para smartphone. Já nas classes de menor renda, os amigos indicaram ou não 

recomendaram a compra de determinados videogames, celulares e/ou sapatos. Com relação às 
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indicações recebidas de familiares, alguns produtos citados pelos jovens foram relógios, lentes 

de contato, restaurantes, comidas, viagens, videogames, chuteira e serviços de salão de beleza. 

Quando questionados a respeito do uso da internet para obtenção de informações para 

embasar suas escolhas referentes a compras, dois entrevistados das classes A e B salientaram 

que tais pesquisas on-line são utilizadas de forma complementar às indicações obtidas com 

amigos e familiares – o que reafirma o papel facilitador exercido pela rede nesse contexto. 

Salientamos, contudo, além da influência de amigos e família, a destacada 

importância da televisão como meio para conhecimento dos produtos para metade (50,0%) 

dos respondentes de baixa renda. Isso pode ser explicado, até certo ponto, pela grande difusão 

do televisor como equipamento de recepção de informações. Conforme dados da pesquisa 

TIC Domicílios e Usuários 2012, realizada pelo Centro se Estudos sobre as Tecnologias da 

Informação e da Comunicação (2013), a televisão está presente na quase totalidade dos lares 

brasileiros (98%), não havendo diferenças significantes de acesso a esse equipamento entre as 

classes econômicas. No entanto, apenas 40% dos domicílios brasileiros possuem acesso à 

internet, e esse dado é afetado drasticamente pela variação de renda familiar. Segundo os 

resultados da pesquisa referida acima, em famílias com rendimento maior que dez salários 

mínimos, o acesso ocorre em 91% dos domicílios; enquanto, em famílias com renda inferior a 

um salário mínimo, o acesso ocorre em apenas 7% das casas. 

Dessa forma, podemos perceber que a viabilidade ou restrição de acesso aos meios 

de comunicação e às ferramentas comunicativas impacta diretamente o comportamento de 

consumo dos jovens da Geração Z, por afetar as possíveis vias de informação e diálogo que 

influenciam as suas decisões de compra. Essa viabilidade ou restrição pode ocorrer, entre 

outras razões, como consequência da desigualdade de renda entre as classes analisadas. 
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Gráfico 12 – Respostas para a pergunta 8: “Já entrou em contato com alguma empresa 

para enviar reclamação, comentário ou sugestão sobre o produto ou serviço oferecido?” 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Os dados apresentados no gráfico 12 permitem observar que a maioria dos jovens 

dos dois grupos analisados nunca entrou em contato com empresas para remeter qualquer tipo 

de comentário. Dentre os respondentes que já efetuaram essa ação, 43,2% encontram-se nas 

faixas econômicas de maior renda, enquanto 23,3% estão nas faixas de menor renda. 

As informações obtidas por meio das entrevistas realizadas apontam a mesma 

tendência: dos cinco jovens das classes A e B, três indicaram nunca ter entrado em contato 

com empresas para pedir informações, e nenhum deles contatou as organizações para 

reclamar, efetuar comentários ou sugestões. Entre os cinco entrevistados das classes D e E, 

também três jovens informaram nunca ter entrado em contato com empresas para reclamar, 

sugerir ou efetuar qualquer tipo de comentário. Dois dos entrevistados, com rendas familiares 

nas faixas das classes econômicas A e E, indicaram os pais como responsáveis por entrar em 

contato com as empresas para fazer reclamações, quando essa ação é necessária. 
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Gráfico 13 – Respostas para a pergunta 9: “Se sim, que meio(s) utilizou para isso?” 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Pela análise do gráfico 13, vemos que o telefone ainda é um meio de comunicação 

muito utilizado pelos dois grupos analisados para fazer suas manifestações chegarem ao 

conhecimento das empresas. O resultado nos dois grupos, para o telefone, foi semelhante: 

13,5% dos indivíduos de maior renda e 13,3% dos de menor renda indicaram que efetuaram 

seus contatos com empresas por esse meio
13

. 

No entanto, nota-se que sua utilização para esta finalidade já foi superada, para os 

jovens das classes A e B, pelo uso corriqueiro do correio eletrônico: o e-mail foi utilizado 

com esse fim por 21,6% dos adolescentes deste conjunto. Outro meio utilizado pelo 

adolescente de classe alta para comunicar-se com as empresas, que quase se equipara ao uso 

do telefone, é o envio de comentários por meio do site da empresa, ação já realizada por 

10,8% dos respondentes dessas classes econômicas.  

Assim, pode-se presumir que a facilidade de acesso a meios que permitem uma 

comunicação rápida e direta com as empresas predispõe os jovens da Geração Z de classes 

                                                
13 Na comparação entre os Gráficos 12 e 13, verifica-se novamente a incongruência entre as respostas obtidas em 

perguntas complementares, em decorrência de cada respondente ter preenchido seu próprio questionário. É 

possível observar que a quantidade de não respondentes à pergunta 9 é menor que o número de respostas 

negativas à pergunta 8, nos dois grupos analisados. Logo, alguns respondentes que afirmaram não terem entrado 

em contato com empresas indicaram meios utilizados para realizarem esses contatos. A tabulação e a análise dos 

dados consideraram todas as respostas obtidas para cada uma das perguntas do questionário aplicado. 
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econômicas com maior renda a entrarem em contato mais vezes com as organizações e com 

diferentes finalidades. Por estarem em contato constante com o ambiente digital, que permeia 

seu dia a dia e agrega interatividade e imediatismo ao processo de comunicação, os 

adolescentes que possuem maior acesso às novas tecnologias da informação enfrentam menos 

obstáculos e têm à sua disposição mais formas de comunicar-se com os outros atores sociais 

presentes no ciberespaço. De todo modo, é importante ressaltar que essa Geração 

perspectivada como altamente conectada não parece estar totalmente disposta a aproveitar 

essas ferramentas no sentido de mediar os seus interesses de consumo e estreitar relações com 

as empresas. 

Nesse sentido, observa-se a prática das Relações Públicas voltada à Geração Z deve 

valer-se de todo o arsenal comunicativo disponível, não se centrando exclusivamente no meio 

digital. A respeito dos recursos disponíveis para a atividade, Kunsch (2003, p. 185) indica que 

 
[...] existem ainda muitos outros instrumentos de comunicação à disposição 
do profissional. Seu uso dependerá da organização em que trabalha, de suas 

finalidades, de seus objetivos etc. Se, por exemplo, se vai introduzir no 

mercado determinado artigo ou produto esportivo, pode-se, além do trabalho 

de relações públicas com a imprensa e do programa institucional de 
lançamento, promover concursos, patrocinar atividades esportivas amadoras, 

emitir folhetos institucionais sobre a importância do esporte e criar outros 

meios de divulgação. Tudo isso, bem planejado e integrado com o que deve 
ser feito por outras áreas da comunicação, só pode dar bons resultados. 

 

Dessa forma, vemos que, na elaboração do planejamento estratégico para o 

estabelecimento de um relacionamento adequado com esse grupo geracional, é necessário 

considerar a pluralidade de técnicas de comunicação aplicáveis aos objetivos organizacionais. 

Ainda que esses jovens sejam considerados “nativos digitais”, o uso do meio digital no seu 

diálogo com as empresas, enquanto público consumidor, ainda é limitado a uma pequena 

parcela do grupo. 

Na pergunta 10, buscou-se verificar os motivos que levaram esses indivíduos a 

contatarem as empresas que oferecem serviços ou bens de consumo. 
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Gráfico 14 – Respostas para a pergunta 10: “Se sim, qual foi o objetivo do contato?” 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Conforme vemos no gráfico 14, o principal objetivo dos contatos realizados pela 

amostra da Geração Z consultada é a reclamação, apontada por 27% do grupo de maior renda 

e por 18,3% do grupo de menor renda. É possível observar, contudo, que os jovens também 

utilizam os canais de comunicação oferecidos para contribuir de outras formas com as 

empresas fornecedoras de produtos ou serviços: os elogios e sugestões também foram motivos 

indicados pelos respondentes para efetuarem contatos com as organizações, embora numa 

proporção baixa. 

Já a respeito dos dados obtidos pelas entrevistas em profundidade, dentre os jovens 

das duas faixas de renda analisadas que efetuaram contatos com as empresas, o objetivo 

principal foi solicitar informações não localizadas em outras fontes, anteriormente à compra 

do item. Algumas informações buscadas que foram citadas pelos entrevistados foram o 

material utilizado na composição do produto oferecido e a sua durabilidade, o limite de idade 

para compra de ingresso para determinado evento e o prazo de chegada ao Brasil de itens 

importados. 

Quanto às reclamações, dois jovens das classes de renda D e E relataram 

experiências em que tiveram problemas com produtos e serviços e entraram em contato com a 

empresa. No caso de um deles, foram adquiridos produtos com defeito, e o jovem entrou em 

contato por telefone para desfazer a compra e solicitar o dinheiro de volta. Em outro caso 
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citado por um entrevistado, foi cobrada uma taxa adicional na conta de um restaurante sem 

aviso prévio, e a reclamação se deu presencialmente, no ato do pagamento. 

Além da aferição a respeito de experiências anteriores, buscou-se também revelar se 

esses jovens demandam a possibilidade de encaminhar seus comentários às organizações que 

lhes oferecem produtos e serviços. As respostas obtidas por meio da pergunta 11 estão 

representadas no gráfico 15. 

 

Gráfico 15 – Respostas para a pergunta 11: “Você gostaria de poder efetuar sugestões 

e/ou reclamações às empresas?” 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Pelos dados obtidos, observa-se um equilíbrio entre o interesse e o desinteresse no 

diálogo com as empresas, e as classes A e B indicam um interesse um pouco maior nessa 

relação. Esse desinteresse de uma considerável parcela dos adolescentes em comunicar suas 

sugestões ou reclamações às empresas pode ser reflexo da “[...] desconfiança com relação aos 

canais de mídia corporativos.”, indicada por Tapscott (1999, p. 71), e à perda de credibilidade 

das falas emitidas diretamente pelas organizações, em especial se a comunicação estabelecer 

um distanciamento entre as partes. 

A diferença percebida entre as classes sociais pode ser explicada pelo maior acesso 

das classes A e B às novas tecnologias, que permitem aproximar emissor e receptor, e até 

mesmo inverter seus papéis. Essa realidade, somada à facilidade de contato a qualquer hora e 

lugar às empresas e à suas informações, propiciada pelas novas tecnologias da informação e 

comunicação, pode influenciar a parcela da Geração Z que tem maior acesso a tais 
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equipamentos em razão de sua renda. Todavia, ainda que esta classe tenha acesso mais 

facilitado aos diversos canais de comunicação, é preciso avaliar que a diferença nas respostas 

entre os dois grupos não é tão elevada, o que demonstra que os adolescentes dessa geração, 

independentemente da variável classe social, não têm tanto interesse ou autonomia quanto ao 

estreitamento das relações com as empresas. A facilidade de acesso aos meios de 

comunicação institucionais e outros, portanto, deve ser ponderada como fator importante, mas 

não se revela como determinante nessas relações. 

 

Gráfico 16 – Respostas para a pergunta 12: “Você já desfez uma compra?” 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Apesar de a maior parte dos respondentes já realizarem compras por iniciativa 

própria, conforme verificamos no gráfico 5, apenas 35,1% dos jovens das classes A e B e 

31,7% das classes D e E já passaram pela experiência de desfazer uma compra. Vemos, 

portanto, que, apesar de atuarem como consumidores, a maioria dos jovens ainda não teve 

necessidade de comunicar-se com a empresa que oferece um produto ou serviço para cancelar 

a transação realizada. 
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Gráfico 17 – Respostas para a pergunta 13: “Quais características você considera 

diferenciais na decisão de comprar um produto ou serviço?” 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Os resultados apresentados no gráfico 17 apontam que o diferencial mais importante 

buscado para a decisão de compra é a qualidade dos produtos e serviços, indicada por 91,9% 

da amostra de renda alta e 71,7% da amostra de baixa renda. As outras categorias mais 

indicadas por cada um dos grupos são: para as classes A e B, o custo-benefício (54,1%), a 

utilidade (40,5%), a rapidez no atendimento (37,8%) e a credibilidade da empresa (29,7%); 

para as classes D e E, a variedade (50%), o custo-benefício, a modernidade do produto (41,7% 

cada) e a rapidez no atendimento (40%). 

É possível observar, portanto, que as prioridades com relação às características do 

produto a ser comprado são semelhantes nas duas faixas de renda. Destaca-se, também, a 

importância dada à rapidez no atendimento durante o processo de compra, que pode estar 

relacionada ao imediatismo e impaciência apontados no Dossiê Universo Jovem MTV (2010), 

como características típicas da juventude atual. 

Os dados obtidos nas entrevistas reforçam as percepções identificadas por meio das 

respostas ao questionário. Alguns dos fatores citados como importantes pelos jovens das 

classes econômicas A e B para suas decisões de consumo são a qualidade, durabilidade e 

beleza do produto, a marca/empresa que vende o produto, o gosto pessoal, o atendimento 

presencial, as indicações de amigos, o número de compradores (visível em sites de lojas 

virtuais) e opiniões obtidas na internet (em blogs especializados, por exemplo). Entre os 
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entrevistados com renda familiar nas faixas D e E, as características essenciais para escolher o 

produto são a qualidade, a durabilidade e o preço, além do gosto pessoal. 

Dessa forma, é possível perceber que o acesso a um maior número de informações 

sobre as empresas e sobre os produtos e serviços oferecidos inserem novos critérios na 

diferenciação dos itens oferecidos para embasar as escolhas de compras. Uma vez que ainda 

há barreiras no acesso à internet pelas classes econômicas de menor renda, percebe-se uma 

diminuição no número de subsídios utilizados para suas decisões de consumo. 

Com relação à escolha da empresa da qual adquirirá o produto ou serviço, os 

entrevistados da classe B apontaram a confiança na organização como um fator importante em 

sua decisão. Essa confiança é apurada com base nas indicações de amigos e familiares, com 

base em suas próprias experiências de consumo. Os jovens entrevistados das classes D e E 

também afirmaram basear a escolha da empresa da qual comprar os produtos nas indicações e 

recomendações recebidas, em suas experiências anteriores e em suas preferências pessoais. 

Diante desse panorama, verifica-se que, como apontado por Andrade (2003, p. 203), 

“O relacionamento da empresa com o cidadão-consumidor tem como base a credibilidade.” 

Logo, é possível observar que a reputação, a imagem, a credibilidade e confiabilidade da 

empresa, construídas pela integração entre as áreas de Relações Públicas, de Marketing e 

outras áreas correlatas, afetam, de forma decisiva, nas escolhas de consumo realizadas por 

esses adolescentes. 

As Relações Públicas, por atuarem junto aos diversos públicos da organização, com 

o uso de técnicas específicas conforme cada segmento, contribuem de forma significativa na 

eficácia do relacionamento com públicos multiplicadores e líderes de opinião. Também nesse 

sentido, a atuação da área de Relações Públicas em apoio ao Marketing – as “relações 

públicas de marketing”, citadas por Kotler e Keller (2006, p. 593) – adquirem importância, ao 

agir no monitoramento das variáveis que podem afetar os resultados mercadológicos da 

empresa. Esse monitoramento pode ocorrer por meio de, por exemplo, pesquisas de opinião 

pública e estabelecimento de centrais de atendimento.  

Portanto, a atividade de Relações Públicas, dentro de um planejamento conjunto de 

comunicação organizacional integrada, contribui de forma determinante para a construção da 

credibilidade da empresa junto aos consumidores de seus produtos e serviços. A esse respeito, 

Kunsch (2003, p. 181) salienta que 

 
[...] o importante, para uma organização [sic] é a integração de suas 

atividades de comunicação, em função do fortalecimento de seu conceito 

institucional, mercadológico e corporativo perante todos os seus públicos, a 
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opinião pública e a sociedade, cabendo nisso uma missão importante às 

relações públicas [...]   

 

Um dos entrevistados de classe A, no entanto, expressou não buscar informações 

sobre as empresas: são as características do produto que definem suas escolhas. Caso os 

produtos sejam iguais, o preço passa a ser o diferencial levado em conta. Aqui, ilustra-se a 

importância da articulação entre as Relações Públicas e o Marketing: uma vez que tanto a 

comunicação institucional quanto as estratégias mercadológicas afetam significativamente o 

alcance dos objetivos institucionais e de mercado, ou seja, a parceria entre as áreas é essencial 

para que as organizações cumpram sua finalidade de modo integral. Dessa forma, com base 

no conceito de comunicação integrada, “[...] para a sua atuação [das Relações Públicas] de 

fato contribuir para agregar valor e ajudar as organizações a cumprir sua missão e alcançar 

seus objetivos globais, não poderão prescindir da interação com outras áreas [...]” (KUNSCH, 

2003, p. 99).  

 

Gráfico 18 – Respostas para a pergunta 14: “Você já pesquisou por um produto on-line 

antes de adquiri-lo?” 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

No gráfico 18, é possível observar um dos aspectos no qual a internet exerce impacto 

nas práticas e decisões de consumo da Geração Z. Nos dois grupos analisados, a maioria dos 

respondentes (94,6% entre os de renda alta, 78,3% entre os de renda baixa) afirma já ter 

pesquisado on-line informações sobre um produto ou serviço desejado. Com isso, confirma-se 

a tendência apontada por Tapscott (1999) de que os jovens podem obter uma grande 
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quantidade de dados sobre o produto ou serviço a ser adquirido por meio de pesquisas on-line 

para embasar decisões de compra. 

 

Gráfico 19 – Respostas para a pergunta 15: “Se sim, que informações você buscou?” 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Os dados apresentados no gráfico 19 mostram que o principal dado procurado pela 

Geração Z na internet, em suas buscas relativas a itens de consumo, é o preço. A facilidade e 

rapidez proporcionadas pela rede permitem a consulta a diversas lojas e comparação das 

ofertas de forma cômoda. Assim, vemos que os “nativos digitais” consumidores utilizam as 

propriedades da conexão rápida e da comunicação imediata a seu favor, para levantar e 

comparar dados sobre os produtos e serviços antes da compra. 

Nota-se, também, a importância, em especial para as classes A e B, da verificação de 

avaliações do produto disponíveis na rede e da consulta a outros consumidores, em busca das 

suas experiências de consumo, como forma de enriquecer a base de dados para a avaliação 

pessoal dos itens oferecidos. Nesse sentido, é possível aferir que as informações levantadas 

pela Geração Z na internet não se limitam às fontes corporativas, diretamente ligadas à 

empresa. Nesse contexto, o relacionamento e o “boca a boca” virtual afetam 

significativamente as escolhas desses jovens referentes ao consumo e a imagem corporativa 

diante deste grupo. 

As entrevistas realizadas confirmaram a adesão à prática da busca on-line por 

informações sobre itens de consumo. Nove dos dez jovens entrevistados utilizam a internet 

com essa finalidade, visando localizar dados como: características e modelos do produto, 

comentários de outros internautas, modo de usar, composição, informações sobre a qualidade 
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do item, críticas, preço e contatos das empresas. A fonte dos dados varia conforme o produto 

e a informação desejada, podendo ser acessada em sites das empresas e lojas, redes sociais, 

blogs e buscas em mecanismos de pesquisa.  

 

Gráfico 20 – Respostas para a pergunta 16: “Se sim, onde buscou essas informações na 

internet?” 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Por meio dos dados apresentados no gráfico 20, podemos observar que as principais 

fontes de dados on-line sobre produtos e serviços são as mesmas para os dois grupos 

analisados. A fonte mais citada foram os sites das empresas que oferecem os produtos, 

apontados por 59,5% das classes A e B e por 43,3% das classes D e E. Outras bases de 

informações indicadas foram os sites de comparação de preços, citados por 45,9% das classes 

de maior renda e 40,0% das classes de menor renda, e as redes sociais, apontadas por 43,2% 

dos jovens de classes A e B e 30,0% dos jovens de classes D e E. 

Dessa forma, fica explícita, quando da necessidade de comunicar-se com a Geração 

Z, a importância do devido planejamento, execução e manutenção dos canais corporativos 

disponíveis na internet. Com base nos resultados, é possível concluir que se deve ter cuidado 

especial, sobretudo na elaboração, atualização constante e uso adequado do site da 

organização e de suas páginas em redes sociais, para a construção de um relacionamento 

favorável com os jovens dessa faixa etária. Uma vez que estes ambientes estão entre os 

principais pontos da “teia digital” onde esses indivíduos buscam as informações que 

necessitam para basear suas decisões de consumo, é necessário planejar a comunicação a ser 
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realizada por meio dessas ferramentas, para que possibilitem a satisfação das demandas desse 

grupo e englobem, além do acesso aos dados completos e atualizados, a possibilidade de 

interação com a empresa. Como aponta Lisboa (2013, p. 80),  

 
[...] a aceitação e legitimidade social de muitas organizações perante seus 
públicos, como os consumidores, também dependem dos canais e recursos 

de interatividade virtual que facilitem não apenas a aquisição de produtos e 

serviços, mas, de igual modo, a solidez dos vínculos desencadeados pelas 
práticas de consumo. Se bem geridas, essas ferramentas de comunicação 

podem revelar o esforço institucional em primar pelo respeito e diálogo 

aberto com o consumidor. 

 

Logo, como explorado no capítulo anterior, observa-se que o ambiente virtual coloca 

à disposição dos profissionais de Relações Públicas novos suportes passiveis de serem 

utilizados na construção de relacionamentos entre empresa e públicos. Uma vez que os jovens 

buscam nos canais corporativos on-line, entre muitas outras fontes, as informações que 

desejam para subsidiar suas escolhas relativas a compras, a interatividade viabilizada pela 

plataforma digital pode ser aplicada em tais técnicas de comunicação, com vistas à construção 

de um diálogo direto entre organização e consumidores, que gere consequências positivas 

para a imagem institucional, como a construção da credibilidade da empresa e aumento da 

confiança desse público na organização. 

 

Gráfico 21 – Respostas para a pergunta 17: “Em que locais você acessa a internet?” 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Pelos resultados observáveis no gráfico 21, vemos que o principal local onde a 

Geração Z acessa a internet, independente das diferenças entre as classes sociais, é a própria 
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casa, resposta de 94,6% da amostra das classes econômicas de renda alta e de 88,3% da 

amostra das classes de baixa renda. Em segundo lugar, para os dois extremos das classes de 

renda, está o acesso sem limites geográficos, viabilizado pelos celulares e smartphones.  

Assim, confirma-se que a rede mundial de computadores está presente no dia a dia 

desses jovens, integrando-se às suas atividades por meio do acesso realizado em diferentes 

locais. É possível observar, também, que a portabilidade e a conexão ubíqua descrita por 

Chamusca (2010), explorada no segundo capítulo desta investigação, já é uma realidade e está 

presente na vivência de grande parte dos jovens pertencentes à amostra analisada, pelo acesso 

à internet independente da localização do usuário, viabilizado pela conexão contínua 

disponível nos equipamentos móveis. Além disso, podemos inferir, a partir da citação de 

locais como a casa de amigos e de familiares, a escola, além da frequência a lan houses,
14

 

realizada por 16,7% das classes D e E, a possibilidade de experiências de acesso à internet 

compartilhadas com grupos de amigos ou com familiares que não moram no mesmo 

domicílio que o jovem. 

Pela análise dos resultados, observa-se ainda que o acesso à internet em lan houses é 

uma opção desconsiderada pelos indivíduos das classes de maior renda, porém ainda é uma 

alternativa vigente para os jovens inseridos nas faixas de menor renda. A pesquisa realizada 

pelo Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e da Comunicação (2013) 

detectou essa tendência no contexto nacional: os resultados indicam que o número de usuários 

desse tipo de serviço é destacadamente maior entre as classes de renda mais baixa, chegando a 

40% entre internautas com renda familiar menor que um salário mínimo. 

Cabe-nos acrescentar, também, que a questão realizada não faz alusão ao tipo de 

equipamento utilizado para o acesso, nem aos planos de conexão à internet disponíveis aos 

dois grupos, tanto em casa quanto nos dispositivos móveis. Esse panorama das disparidades 

nas condições de acesso entre as classes econômicas pode ser observado por meio de dados de 

pesquisas realizadas em âmbito nacional. No que diz respeito ao acesso à internet realizado 

em casa, o gráfico 22 apresenta o cenário brasileiro, desde o ano de 2008, da quantidade de 

domicílios com computador e com conexão disponível. 

 

 

 

                                                
14 LAN houses (ou lan houses) são locais privados com computadores conectados em rede, onde é oferecido o 

uso desses computadores para acesso pago à internet, além de outras atividades, como jogos em rede. 
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Gráfico 22 – Domicílios particulares permanentes com existência de computador com 

acesso à internet – 2008 a 2012 – Brasil 

 

Fonte: Adaptado de IBGE, 2008, 2009, 2010, 2011b, 2012. 

 

Pelo gráfico 22, vemos que o número de casas com disponibilidade de acesso à 

internet, independente do tipo de conexão, tem obtido um aumento constante nos últimos 

cinco anos. Ainda assim, em 2012, a quantidade de habitações conectadas ainda está abaixo 

da metade do total de domicílios particulares permanentes em território nacional. 

O Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e da Comunicação (2013), 

em investigação realizada entre outubro de 2012 e fevereiro 2013, levantou o mesmo dado: 

apenas 40% dos domicílios brasileiros possuem acesso à internet. Essa verificação apurou, 

além do número total de casas conectadas, as diferenças de tipo e velocidade de conexão 

disponível nesses domicílios. Os resultados indicam que, do total de domicílios com acesso à 

internet, 67% possuem conexão do tipo banda larga fixa, considerando-se nesta categoria as 

tecnologias de modem digital via linha telefônica (xDSL), modem via cabo, conexão via rádio 

e conexão via satélite. Essa porcentagem de conectados por banda larga sobe para 82% entre 

os domicílios com renda familiar acima de dez salários mínimos. A banda larga móvel 

(tecnologia de modem 3G) é utilizada em 21% dos lares brasileiros, e o acesso discado ainda é 

utilizado em 7% dos domicílios, sendo que este número sobe para 10% entre as casas com 

renda familiar entre um e dois salários mínimos. 

Na apuração acerca da velocidade da conexão disponível, ainda que 26% dos 

entrevistados não tenha respondido à questão proposta, a disparidade na qualidade do acesso à 

internet entre as faixas de renda familiar fica visível. As conexões com velocidade acima de 
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oito megabits por segundo
15

 estão concentradas nos domicílios de maior renda: entre o grupo 

de domicílios conectados com renda familiar acima dos dez salários mínimos, 32% estão 

nessa faixa. Já as conexões de até 256 quilobit por segundo, que oferecem apenas 3,2% da 

velocidade proporcionada pelos oito megabits por segundo, são predominantes nas casas de 

menor renda. Na faixa de renda familiar menor que um salário mínimo, o número de 

domicílios cujo acesso à internet é realizado nessa velocidade chega a 15% das casas com 

conexão à rede mundial. 

Já com respeito ao acesso por meio de telefones celulares, os dados apontam que 

21% dos internautas brasileiros realizam a conexão por esses equipamentos. Porém, esse 

panorama poderá sofrer mudanças em consequência de um termo de compromisso firmado 

entre o Ministério das Comunicações, a Associação Brasileira de Indústria Elétrica e 

Eletrônica (ABINEE) e os fabricantes de celulares, que prevê a desoneração de PIS/Cofins na 

etapa de venda ao consumidor (MINICOM..., 2013). A Portaria n.º 87, publicada em 10 de 

abril de 2013, possibilita a isenção de impostos aos smartphones fabricados em território 

nacional que possuam características técnicas específicas. Essa medida deve resultar na 

diminuição do preço dos equipamentos para o consumidor, o que pode trazer como 

consequência um aumento nas vendas desses aparelhos. 

Diante dessa conjuntura nacional, podemos inferir que, apesar dos jovens dos dois 

grupos analisados na presente pesquisa obterem acesso à rede mundial, esse acesso se dá de 

formas diferentes. Essas variações são presumíveis em razão das distinções significativas nos 

preços entre os tipos de conexão e as velocidades disponíveis para tais serviços, o que impacta 

determinantemente na possibilidade de adesão à mesma qualidade de acesso por famílias de 

diferentes classes econômicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
15 O megabit por segundo (Mbps) é uma unidade de medida de transmissão de dados. Um megabit por segundo 

equivale a 1.000 quilobits por segundo (Kbps). 
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Gráfico 23 – Respostas para a pergunta 18: “Que atividades você realiza na internet?” 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Pela observação do gráfico 23, confirma-se a afirmação de Tapscott (1999, p. 5) a 

respeito dos usos que a Geração Z, assim como a Y, faz das novas mídias. Segundo o autor, as 

atividades realizadas pela “geração digital” com o auxílio das plataformas disponíveis 

englobam busca por entretenimento, por informações para complementarem seu aprendizado, 

por meios de comunicar-se e relacionar-se com outros atores conectados à rede, além da 

aquisição de produtos e serviços. 

Vemos também que há grandes semelhanças nas atividades desempenhadas na 

internet pelos dois grupos da Geração Z analisados. A principal atividade, realizada pela 

quase totalidade dos jovens entrevistados (97,3% da classe de renda alta e 90% da classe de 

baixa renda) é a navegação em redes sociais, como Facebook e Orkut. Esse resultado reforça 

a tendência apontada em outras pesquisas, como o levantamento realizado pelo IBOPE Media 

(SAWAIA, 2013), que indica que 92% dos jovens internautas entrevistados, com idade entre 

18 e 25 anos, navegaram em redes sociais no mês anterior à pesquisa. Essa parece ser uma 

tendência atual, como registram os dados indicados no Dossiê Universo Jovem MTV de 2010: 

naquele ano, 89% dos jovens estudados utilizavam algum site de relacionamento, o que 

representa um crescimento de mais de 100% em relação aos 41% que os utilizavam em 2008.  

Os dados levantados pelo Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e 

da Comunicação (2013) corroboram essa indicação ao apontar que 73% dos indivíduos de 10 

a 15 anos e 86% dos com idade entre 16 e 24 anos comunicam-se via internet por meio de 

sites de relacionamento. Também pela análise dos dados da mesma pesquisa, é possível 

observar a ausência de disparidades entre as classes de rendimento no uso desse tipo de site, o 

que indica que indivíduos de todas as faixas de renda estão presentes nessas redes. 
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Outras atividades realizadas na internet por grande parte da geração analisada são o 

acesso a músicas (78,4% das classes A e B, 83,3% das classes D e E) e a vídeos (75,7% dos 

grupo de maior renda, 68,3% do grupo de menor renda) – dado que corrobora a informação 

apontada por pesquisa realizada pelo IBOPE Media (SAWAIA, 2011) de que os membros da 

Geração Z preferem conteúdos vinculados ao entretenimento a conteúdos informativos. 

Quanto à atividade de compras, vemos que as classes A e B apresentam um número de 

compradores virtuais maior que o dobro no número verificado nas classes D e E. 

 

Gráfico 24 – Respostas para a pergunta 19: “Você já produziu conteúdo e colocou na 

internet?” 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O resultado apresentado no gráfico 24 retrata a realidade proporcionada pelas novas 

tecnologias da informação e apontada por Fagundes (2011): pela disponibilização das 

ferramentas, ainda que de forma desigual, a todos os atores conectados à “teia digital”, os 

usuários tornam-se, também, produtores de conteúdo distribuído via internet. Como se pode 

verificar a partir dos dados, apenas 29,7% das classes de maior renda e 21,7% do grupo de 

menor rendimento afirmam não publicar na internet nenhum tipo de conteúdo de produção 

própria. Os conteúdos mais publicados pelos adolescentes são fotos, produzidas e 

disponibilizadas por 56,8% dos indivíduos das classes A e B, 65% dos jovens das classes D e 

E, seguidos pelos textos e vídeos de autoria própria veiculados nas plataformas disponíveis 

on-line. 
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Gráfico 25 – Respostas para a pergunta 20: “Você já publicou ou compartilhou 

comentários na internet sobre produtos, serviços ou empresas?” 

  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Já na pergunta 20, buscou-se identificar se, dentre os conteúdos publicados e 

compartilhados em sites na internet, já houve conteúdos vinculados às atividades de consumo 

exercidas pelos adolescentes. Esses comentários poderiam englobar tanto os produtos e 

serviços, como a empresa que os oferece. 

Pelos dados expostos no gráfico 25, vemos que a maior parte dos jovens afirma não 

ter publicado on-line comentários a esse respeito. No entanto, vemos que um número 

considerável de respondentes, tanto do grupo de maior renda (45,9%), quanto do grupo de 

menor renda (40%), afirmam compartilhar via internet, sim, comentários referentes às suas 

experiências de consumo. 

Nas entrevistas realizadas, verificou-se que o compartilhamento de experiências 

positivas e negativas com empresas, produtos e serviços, via internet ou de outras formas, é 

uma prática comum para os jovens da amostra da Geração Z investigada. Todos os 

entrevistados, nas duas faixas de renda, informaram o costume de comentar com família e 

amigos a respeito de sua satisfação ou insatisfação em relação ao objeto de consumo, 

indicando ou contraindicando a compra. Os produtos e serviços consumidos pelos 

entrevistados de maior renda cujas experiências foram compartilhadas com amigos e 

familiares são serviços de telefonia celular, tênis, roupas, lojas virtuais, maquiagens e 

computadores. Já os jovens de menor renda comentaram com esses grupos suas experiências 

na compra e uso de roupas, tênis, itens de higiene, alimentos e videogames. 
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Dessa forma, vemos que, apesar de algumas características referentes ao consumo e 

ao relacionamento com empresas ser comum a todos os indivíduos que, com base no critério 

cronológico, pertencem à Geração Z, as implicações decorrentes da desigualdade social e de 

renda, entre outros fatores, impactam de forma explícita o desenvolvimento de uma unidade 

comportamental entre os membros do grupo geracional. Logo, ainda que seja uma 

particularidade dos atuais adolescentes a ampla utilização e facilidade no manuseio de 

equipamentos que permitem a rápida troca de informações e sem barreiras geográficas, muitos 

desses jovens estão excluídos ou possuem grandes restrições no acesso a essas tecnologias. 

Essas restrições, como pudemos observar nos resultados da presente pesquisa exploratória, 

refletem-se de diversas formas no comportamento desses indivíduos, tanto em aspectos 

psicossociais, quanto em seus costumes e possibilidades de consumo. Destaca-se, portanto, a 

advertência apontada por Oliveira, Piccinini e Bitencourt (2012) com relação à desigualdade 

social, seus efeitos no acesso às tecnologias e, por consequência, as implicações dessa 

realidade no desenvolvimento de uma caracterização comum aos membros da geração. 

Diante dessa realidade, o planejamento de comunicação organizacional – e, em 

especial, de Relações Públicas – realizado pelas organizações que estabelecem 

relacionamentos com indivíduos dessa faixa etária deve levar em conta as especificidades 

desse grupo geracional dentro da situação socioeconômica brasileira. Como podemos 

observar, para parcela significante da amostra da Geração Z estudada, a internet representa 

uma grande fonte de informações sobre produtos, serviços e organizações, viabiliza a 

comunicação imediata e sem intermediários entre consumidor e empresa, além de permitir 

efetuar o processo de compra de forma virtual, sem necessidade de contato presencial. No 

entanto, trabalhar as possibilidades viabilizadas pelo ciberespaço é apenas uma parte do 

trabalho necessário para atingir esses jovens com eficiência e eficácia. 

É necessário considerar, além das novas tecnologias, a influência realizada por 

amigos e pela família nas decisões de compra realizadas por esses jovens. Como vimos nos 

gráficos apresentados, as experiências de consumo de cada indivíduo são compartilhadas on-

line e off-line, influenciando claramente as decisões de compra de outros consumidores. Dessa 

forma, as relações estabelecidas entre amigos, familiares, produtores de conteúdo na internet, 

comentaristas em sites de avaliação de produtos, entre outros atores sociais, são o que de fato 

estabelecem credenciais da empresa na mente de seus consumidores e ampliam sua 

confiabilidade perante seus públicos. 

Nesse contexto em que se insere a assim denominada Geração Z, explicitado pelos 

dados obtidos na pesquisa exploratória, reafirma-se a perda do poder de convencimento por 
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parte da propaganda e a ascensão da necessidade de estabelecer práticas de relacionamento 

com o público consumidor (TAPSCOTT, 1999; RIES; RIES, 2002). Assim, vemos que não 

basta a adequação das ferramentas e técnicas de comunicação dirigida às demandas e 

viabilidades do ambiente digital: é necessário planejar a forma mais adequada de estabelecer 

esse relacionamento, não somente com os jovens pertencentes à Geração Z, mas também com 

outros consumidores e outros públicos de interesse que podem influenciar, com suas opiniões, 

as escolhas de consumo dos membros dessa complexa e multiforme geração. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O presente estudo expôs as características psicossociais, de consumo e de 

comunicação da Geração Z, em contraste com as particularidades mais destacadas das 

gerações anteriores. Diante das especificidades comportamentais desse grupo geracional, é 

possível verificar o impacto dos eventos e experiências específicos da modernidade sobre o 

desenvolvimento e a vivência desses indivíduos. Por outro lado, observa-se a existência de 

variáveis que restringem a membros da Geração Z a participação nesse contexto moderno, 

onde está presente a comunicação imediata, interativa e, em certos aspectos, sem barreiras 

geográficas. 

Portanto, as diferenças entre as classes econômicas indicam um importante limitador 

da inserção de uma parte desse grupo geracional no ambiente que gera a “proximidade 

cultural” (FORQUIN, 2003) entre os componentes da geração. A análise realizada objetivou a 

compreensão das características de consumo da Geração Z, considerando-se a desigualdade 

de renda como um dos obstáculos ao acesso às mesmas ferramentas e possibilidades de ação, 

a fim de apontar perspectivas, tendências e oportunidades às Relações Públicas no âmbito 

empresarial, quanto ao relacionamento com esses indivíduos. 

Contudo, não se busca, com esta investigação, indicar um padrão comportamental 

para toda uma geração na esfera nacional. A suposta Geração Z brasileira, como vimos, é 

composta por 62.078.000 indivíduos, que representam 31,5% da população residente no País 

(IBGE, 2012), reconhecendo-se que esses adolescentes estão distribuídos por todo o território 

do Brasil, nas suas peculiaridades socioculturais e econômicas, e em diferentes faixas de 

renda familiar. É possível inferir, portanto, a existência de grandes variações no cotidiano 

juvenil, nas práticas de consumo e nas condições de acesso a bens materiais e simbólicos 

entre os membros dessa geração (BORELLI; OLIVEIRA; ROCHA, 2008). 

Porém, como salientado por Jeffries e Hunte (2003), o estudo das características de 

uma geração não tem como foco o estabelecimento de um estereótipo para o grupo, e sim 

busca viabilizar a análise das atitudes dos indivíduos com base nos diferenciais geracionais 

gerais. Assim, a presente investigação explorou as tendências comportamentais desse grupo 

geracional, especialmente as voltadas para suas práticas e experiências de comunicação e 

consumo. 

Nessa linha de raciocínio, explanamos também a respeito dos conceitos da 

Comunicação Organizacional e das Relações Públicas, e sobre a importância do 

estabelecimento de relacionamentos e fluxos de comunicação com os públicos, de forma 
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adequada e planejada. A comunicação estabelecida por uma empresa gera impactos 

significativos ao seu mercado e pode afetar o alcance de seus objetivos de negócios, seja por 

suas ações, declarações ou até por especulações (BUENO, 2000). Dessa forma, as Relações 

Públicas atuam de forma estratégica, com foco na construção de um diálogo efetivo entre 

organização e públicos de interesse, a fim de que haja entendimento mútuo. 

Essencial para as organizações com fins mercadológicos, um desses públicos de 

interesse é o público consumidor. Nesse estudo, elucidamos que, na área de atuação das 

Relações Públicas, o cliente deve ser enxergado também em seu aspecto cidadão, com a 

garantia de seus direitos e da possibilidade do diálogo com as empresas (ANDRADE, 2003). 

Para que essa finalidade comunicacional se concretize, é necessária a integração e apoio entre 

as áreas que compõem a Comunicação Organizacional, de modo que se construam 

relacionamentos eficazes e benéficos aos objetivos da organização. 

Também tem grande importância, quando tratamos da construção do diálogo com os 

consumidores, a identificação clara do comportamento desse público. Conhecer 

profundamente seu público consumidor permite à empresa uma melhor adequação das 

estratégias de comunicação, com vistas a atingir os objetivos comunicacionais com este 

grupo. Diante das características apontadas na revisão bibliográfica sobre a Geração Z – que 

já compõe uma fatia do público consumidor de diversas empresas – foi identificado que um 

destacado diferencial da geração é a naturalidade com que esses jovens lidam com as novas 

tecnologias da comunicação, que estão integradas ao seu dia a dia e às suas atividades, além 

do uso da internet como principal fonte de informação e entretenimento. 

Para compreendermos melhor os mecanismos e possibilidades viabilizadas por tais 

ferramentas, aprofundamo-nos nos conceitos sobre cibercultura e ciberespaço. Entre alguns 

diferenciais identificados no ambiente virtual, estão a inexistência de separação entre as 

posições de emissores e receptores de conteúdo, a comunicação não linear baseada no diálogo 

entre as partes conectadas à “teia”, a convergência midiática, o alcance mundial e a 

disponibilidade permanente. É possível concluir, portanto, que a internet e os dispositivos 

tecnológicos de comunicação apresentam especificidades que agregam novas ferramentas ao 

processo de manutenção de relacionamentos com públicos estratégicos.  

Na terceira parte desse estudo, expusemos os resultados obtidos por meio de uma 

pesquisa exploratória, com vistas à análise do comportamento de consumo, de comunicação e 

de uso da internet de uma amostra da Geração Z. Nessa investigação, buscou-se caracterizar 

as tendências, práticas e experiências do conjunto analisado, considerando-se a desigualdade 
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de renda entre esses jovens, para indicar pontos de atenção na elaboração de estratégias de 

Relações Públicas para o relacionamento com este grupo geracional. 

Os resultados obtidos confirmaram a necessidade de se considerar a classe 

econômica como uma variável interveniente no desenvolvimento das características 

geracionais nesse grupo. As diferenças identificadas estão relacionadas, principalmente, aos 

hábitos vinculados ao uso de equipamentos como computadores e celulares, bem como às 

prioridades de compra dos membros dessa geração. Logo, as restrições decorrentes da baixa 

renda familiar representam um obstáculo ao acesso e participação no mesmo contexto 

comunicativo e cultural das classes de maior renda, problematizando, portanto, o conceito de 

geração como categoria uniforme. 

Ainda assim, é possível observar algumas tendências comuns nos dois grupos, como 

a busca de informações sobre produtos e serviços na internet, o uso de redes sociais e a 

realização de outras atividades comuns on-line. Além disso, vemos também que a família e os 

amigos constituem dois grandes grupos influenciadores e influenciados pelas decisões de 

consumo dos membros dessa geração, em conjunto com as informações disponíveis na rede 

mundial de computadores. 

O que notamos, por fim, é que o ambiente virtual é sim uma peça importante na 

composição de um planejamento estratégico de comunicação com este grupo; no entanto, a 

construção de relacionamentos deve suplantar a mera disseminação de informações. A rede 

mundial, por disponibilizar os mesmos canais a todos os usuários a ela conectados, possibilita 

o compartilhamento de experiências pessoais referentes a produtos, serviços e empresas. 

Nesse contexto em que as relações estabelecidas entre os atores sociais presentes no 

ciberespaço podem influenciar a construção da imagem e da reputação da empresa, a 

manutenção de um relacionamento favorável com os públicos estratégicos ganha ainda mais 

relevância dentro da comunicação processada nas organizações. 

No diálogo com a Geração Z, com base nas características exploradas nesta 

monografia, o uso das novas tecnologias representa apenas um elemento dentro do conjunto 

de técnicas a serem utilizadas para a construção do relacionamento. Apesar de atenderem, em 

parte, às demandas comunicacionais desses adolescentes, é preciso considerar as disparidades 

socioeconômicas e culturais presentes na sociedade brasileira na elaboração do planejamento 

estratégico de Relações Públicas. Logo, é importante salientar que a utilização da plataforma 

virtual deve ser realizada em conjunto com outras técnicas que propiciem o contato presencial 

com os públicos estratégicos, além do uso de meios tradicionais de comunicação, para 
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garantir que esses indivíduos sejam envolvidos, direta ou indiretamente, pelas políticas da 

Comunicação Organizacional. 
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APÊNDICE A - Planejamento da pesquisa empírica 

 

Problema 

 

Quais as características da Geração Z quanto a suas práticas de consumo e de 

relacionamento com as empresas?  

 

Hipóteses 

 

A Geração Z, independentemente das faixas de renda familiar, busca 

informações sobre produtos e serviços por meio de pesquisas on-line. 

Os indivíduos da Geração Z pertencentes às classes de renda A e B costumam 

manifestar reclamações e/ou sugestões às empresas, pelos canais de comunicação 

virtuais.  

Os indivíduos da Geração Z pertencentes às classes de renda D e E não têm o 

hábito de manifestar reclamações e/ou sugestões às empresas pelos canais de 

comunicação virtuais.  

A Geração Z, independentemente da faixa de renda familiar, adota como 

critério, no processo de compra, a possibilidade de personalizar os produtos e serviços 

adquiridos. 

A Geração Z, independentemente da faixa de renda familiar, demanda a 

possibilidade de efetuar sugestões e colaborar para a melhoria dos bens e serviços 

oferecidos. 

A Geração Z, independentemente da faixa de renda familiar, sofre influência 

de amigos e família em suas decisões relativas ao consumo de produtos e serviços. 

 

Objetivo geral 

 

Compreender as características de consumo da Geração Z e apontar 

perspectivas, tendências e oportunidades às Relações Públicas no âmbito empresarial. 
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Objetivos específicos 

 

Caracterizar as tendências psicossociais e de consumo da Geração Z, 

considerando-se a desigualdade de renda entre esses jovens; 

Avaliar a representatividade das novas tecnologias digitais de informação e 

comunicação como suporte que viabiliza os relacionamentos entre os grupos da Geração 

Z e as empresas;  

Indicar pontos de atenção na elaboração de estratégias de Relações Públicas 

para o relacionamento com estes grupos. 

 

Metodologia da pesquisa 

 

A pesquisa caracteriza-se como quanti-qualitativa. A primeira parte, de cunho 

quantitativo, tem por base a aplicação de um questionário estruturado junto a dois 

grupos distintos: adolescentes das classes A e B e das classes D e E. A amostra 

populacional pesquisada define-se como não-probabilística por conveniência, num total 

de 37 pessoas do primeiro grupo e 60, do segundo. O instrumento de pesquisa fora 

aplicado em duas escolas, um dia em cada uma delas, contando com a voluntariedade 

dos adolescentes quanto à participação na pesquisa. 

A segunda parte, de cunho qualitativo, foi desenvolvida junto a 10 adolescentes 

dos dois grupos mencionados. Referir aqui o processo de escolha desses adolescentes e 

onde e quando se realizou a pesquisa. 
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APÊNDICE B – Questionário 

 
 

1-) Você costuma realizar compras por 
iniciativa própria? 

 Sim   Não 
 

2-) Você faz compras por meio da internet? 

 Sim   Não 
 

3-) Se sim, com que frequência? 

 Sempre   Às vezes 

 Raramente   Nunca 
 

4-) Se não, por quê? 

 Não tenho acesso à internet 

 Não tenho necessidade ou interesse 

 Prefiro comprar pessoalmente  

 Não confio nas compras pela internet  

 _________________________________ 
 

5-) Que tipo de produtos você costuma 
comprar em lojas físicas? 

 Roupas   Livros ou revistas 

 Eletrônicos    Mat. esportivos 

 Calçados   Viagens 

 Videogames    Informática 

 Eletrodomésticos  Prod. de higiene 

 CDs             DVDs de música ou filmes 

 _________________________________ 
 

6-) Que tipo de produtos vocês costuma 
comprar on-line? 

 Roupas   Livros ou revistas 

 Eletrônicos    Mat. esportivos 

 Calçados   Viagens 

 Videogames    Informática 

 Eletrodomésticos  Prod. de higiene 

 CDs             DVDs de música ou filmes 

 Não compro on-line 

 ________________________________ 
 

7-) Como fica sabendo sobre os produtos 
que compra? 

 Família        Amigos 

 Internet   Revistas 

 TV   Artistas / Celebridades 

 ______________________________ 

8-) Já entrou em contato com alguma 
empresa pra enviar reclamação, comentário 

ou sugestão sobre o produto ou serviço 
oferecido? 

 Sim   Não 
 

9-) Se sim, que meio(s) utilizou para isso? 

 E-mail      Site      Redes sociais 

 Presencialmente   Telefone 

 ______________________________ 
 

10-) Se sim, qual foi o objetivo do contato? 

 Reclamação    Crítica 

 Sugestão   Elogio 

 ______________________________ 
  

11-) Você gostaria de poder efetuar 
sugestões e/ou reclamações às empresas? 

 Sim   Não 
 

12-) Você já desfez uma compra? 

 Sim   Não 
 

13-) Quais características você considera 
diferenciais na decisão de comprar um 
produto ou serviço? 

 Qualidade   Personalização 

 Custo-benefício  Variedade  

 Experimentação antes da compra 

 Possibilidade de alterar a escolha  

 Rapidez no atendimento 

 Credibilidade da empresa 

 Entretenimento / diversão 

 Modernidade do produto 

 Tecnologia   Utilidade 

 ________________________________ 
 

14-) Você já pesquisou por um produto on-
line antes de adquiri-lo? 

 Sim   Não 
 

15-) Se sim, que informações você buscou? 

 Preço  Avaliações 

 Detalhes do produto ou serviço 

 Comentários de outros internautas 

 Reputação da empresa 

 ________________________________ 
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16-) Se sim, onde buscou essas 
informações na internet? 

 Site da empresa 

 Redes sociais (ex.: Facebook, Orkut) 

 Sites de reclamações (ex.: Reclame Aqui) 

 Sites de comparação de preços          

(ex.: Buscapé, Shopping UOL) 

 Blogs e sites especializados 

 Microblogs (Twitter) 

 Fóruns 

 _________________________________ 

____________________________________

____________________________________ 

17-) Em que locais você acessa a internet? 

 Não acesso       Casa  Escola 

 Lan house       Casa de amigos 

 Celular ou smartphone  

 _________________________________ 
 

18-) Que atividades você realiza na internet? 

 Comunic. instantâneos (Skype, MSN) 

 Redes sociais (Facebook, Orkut) 

 Participar de fóruns 

 Atualizar blog / site 

 Escrever em microblog (Twitter) 

 Escrever em seções de comentários 

 Jogos   Assistir vídeos 

 Ouvir música   E-mail 

 Compras  Pesquisas escolares  

 _________________________________ 

____________________________________

____________________________________ 

19-) Você já produziu conteúdo e colocou na 
internet? 

 Sim, textos    Sim, fotos 

 Sim, vídeos    Sim, áudio 

 Sim, outros: _______________________ 

____________________________________ 

 Não 

20-) Você já publicou ou compartilhou 
comentários na internet sobre produtos, 
serviços ou empresas? 

 Sim   Não 
 
21-) Idade? 
 
_____________ anos. 
 
22-) Renda familiar: 

 Até R$ 1.085,00  

 De R$ 1.085,00 a R$1.734,00 

 De R$ 1.734,00 a R$7.475,00 

 De R$ 7.475,00 a R$9.745,00 

 Acima de R$ 9.745,00 
 

23-) Você possui renda própria (salário ou 
mesada)? 

 Sim   Não 
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APÊNDICE C – Roteiro das entrevistas 

 

Relate ocasiões em que entrou em contato com empresas para solicitar 

informações. 

Relate ocasiões em que entrou em contato com empresas para fazer 

reclamação, comentário ou sugestão sobre o produto ou serviço oferecido. 

Quando fica satisfeito ou insatisfeito em relação ao produto/serviço de uma 

empresa costuma comentar com a família ou com colegas? Relate a sua última 

experiência sobre esse fato. 

Você já adquiriu um produto ou serviço que escolheu com base em 

comentários da sua família ou amigos? Relate a sua última experiência sobre esse fato. 

Que fatores você considera importantes na escolha por um produto ou serviço? 

Que fatores você considera importantes na escolha por uma empresa que 

oferece o produto ou serviço que você deseja adquirir?   

O que você pensa sobre fazer compras pela internet?  

Como foi a sua última compra pela internet? 

Você vê diferenças entre fazer compras presencialmente (nas lojas) e 

virtualmente? Justifique sua resposta. 

Você utiliza a internet como suporte para basear suas escolhas de compras? De 

que forma? 

Idade. 

Renda familiar: 

Até R$ 1.085,00  

De R$ 1.085,00 a R$1.734,00 

De R$ 1.734,00 a R$7.475,00 

De R$ 7.475,00 a R$9.745,00 

Acima de R$ 9.745,00 
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ANEXO A – Certificado de participação como expositora do XIV Congresso de 

Ciência da Comunicação na região Sudeste (Intercom 2013) 
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ANEXO B – Certificado de apresentação de trabalho no III Congresso 

Internacional em Comunicação e Práticas de Consumo (ComuniCON 2013) 

 

 


