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RESUMO 

O trabalho a seguir tinha por objetivo entender as diferenças e semelhanças no 
comportamento das Gerações X e Z quanto ao consumo e compra no meio online. A 
pesquisa foi exploratória, de caráter quantitativo, com amostra não probabilística e 
coleta de dados por adesão, com intenção de comparação. Dentro disso, foi possível 
perceber certas diferenças nos padrões de comportamento, como o poder 
econômico e aquisitivo da Geração X e a conectividade da Geração Z, sendo 
possível apresentar uma primeira visão explorativa desse mercado. 

 

Palavras-chave: Gerações. Geração X. Geração Z. Comportamento Online. 
Compra Online. 
 
 



 
 

ABSTRACT 

The following body of work had as a main objective, understand the diferences and 
resemblances between Generations X and Z, when it comes to online behavior and 
purchasing. The research was quantitative and exploratory in nature, with a non-
probabilistic sample, with data collection by addherence, with the end purpose of 
stablishing comparisons. Within this, it was possible to perceive certain diferences in 
the patterns of behaviours exhibited, such as Generation’s X economical and 
purchase power and Generation’s Z connectivity, being then possible to achieve a 
primary exploratory look in this market. 

 

Keywords: Generations. Generation X. Generation Z. Online Behaviour. Online 

Purchase. 
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1 INTRODUÇÃO 

 A segmentação é uma ferramenta importante para as estratégias de 

marketing, tendo como objetivo analisar mercados diversos, de modo a obter uma 

posição competitiva superior aos concorrentes e melhor compreender seus 

consumidores (SIQUEIRA, 1999). Assim, dentre os objetivos principais da 

segmentação, se destaca o ato de organizar grupos de clientes de acordo com sua 

condição demográfica, isso unido a outros fatores como preferências e hábitos 

pessoais (BENNAZI & MOTTA, 2002).  

 Uma das maneiras de segmentar o público é por faixa etária, ou seja, a 

divisão de indivíduos em grupos de idades similares visando concentrar de maneira 

mais eficiente os esforços de comunicação. A segmentação por gerações ou 

coortes, surge como uma das formas na busca para melhorar a assertividade dos 

esforços de marketing no que diz respeito à pesquisa e divulgação posterior 

(BENNAZI & MOTTA, 2002; SOUZA, 2020).  

 O presente trabalho trata do tema da segmentação a partir do estudo de 

Gerações, em que se pode definir “Geração” como: o nome dado à noção de 

revezamento geracional; ou seja, a ideia de que o pai é diferente do filho e o neto 

será diferente de ambos, mas os pais, os filhos e os netos são parecidos entre 

outros de idades similares. É a explicação teórica sobre o sentimento de "achismos" 

como; “no meu tempo, isso não era assim” ou “é criança do Merthiolate que não 

arde” (MANNHEIM, 1928; LECCARDI & FEIXA, 2010). 

 Diante disso, e levando-se em consideração a evolução tecnológica dos 

últimos anos, notou-se uma oportunidade de estudo quanto ao processo de compra 

pela internet, mais especificamente, se tratando de dois grupos em especial; as 

chamadas Gerações X (40 e 60 anos) e Z (15 e 25 anos). Assim, a presente 

pesquisa trata de uma comparação do processo de compra online para estes dois 

grupos. O trabalho encontra-se dividido em cinco etapas, e seguem o seguinte 

raciocínio: Introdução, ambiente em que se discute a necessidade da pesquisa, bem 

como seus principais objetivos; Revisão Literária, tópico dividido em seis partes, 

contextualizando os temas de trabalho do projeto (comportamento do consumidor e 

gerações); Procedimentos Metodológicos, objetivando detalhar a estrutura e a 

aplicação da pesquisa; Análise de Resultados, onde a base de dados coletada é 

analisada; Considerações Finais, expondo as conclusões do presente trabalho. 
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1.1 PROBLEMATIZAÇÃO 

 De acordo com Panfilo, (2017) a chamada Geração X (nascidos entre 1960 - 

1980), se encontra atualmente no auge da produtividade. Responsáveis por 51% da 

renda familiar brasileira, o gasto per capita desta população supera as aquisições de 

outras gerações. Sete de cada dez compras online são realizadas por consumidores 

com uma média de 43 anos de idade. Os consumidores da Geração X, se mostram 

competentes no uso e construção de novas tecnologias, justamente por terem 

participado e aplicado a marcha migratória dos modelos offline para o online, junto 

disso, incorpora-se ao seu perfil um elevado grau de empreendedorismo. Panfilo, 

(2017) aponta para um erro estratégico do mercado que entendeu a Geração X 

como pouco relevante para o consumo, o que por consequência, fez com que ela 

recebesse menos atenção dos esforços de comunicação e estudos 

comportamentais. 

 Por outro lado, a Geração Z (nascidos entre 1996 e 2010) começa agora sua 

jornada de consumo. Conhecidos como nativos digitais, é uma geração que não 

conhece o planeta no modo analógico, sem a existência da internet. Através da web, 

seu mundo é mais amplo e diverso, com acesso direto a diferentes culturas 

independentemente da localização geográfica, fazendo com que seu estilo de 

relacionamento, tanto pessoal quanto profissional, seja diferente das gerações que a 

precederam. Entendeu-se então, pertinente considerar e analisar seu 

comportamento, uma vez que as projeções a demonstram que este público virá a 

assumir o protagonismo do consumo no futuro próximo (LIMEIRA, 2017; NOVAES, 

2018). 

 A geração Y (nascidos entre 1981 e 1995), posicionada no tempo entre as 

duas citadas anteriormente, surgiu como objeto de estudo nos anos 90, e, desde 

então tem sido um dos principais focos de pesquisa do marketing (LIMEIRA, 2017; 

NOVAES, 2018).  

 Na presente pesquisa, por questões de escopo, considerou-se mais relevante 

estudar as Gerações X e Z, levando em conta que são grupos com ainda poucos 

estudos e grande possibilidade de comparação (PANFILO, 2017; NOVAES, 2018; 

COELHO, 2018), diante desta situação, de acordo com a conclusão do estudo 

liderado por Coelho, (2018), as Gerações X e Z sugerem a necessidade de mais 

estudos a seu respeito. Chama a atenção, o fato de os nativos da Geração X serem 
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os pais da Geração Z, e que ambos estão para o mercado em plena atividade. 

Considerou-se então, oportuno buscar entender o tamanho potencial destes 

segmentos. Sendo assim, identificar similaridades e diferenças entre estes dois 

públicos, contribuir academicamente com a oferta de dados e com uma análise 

detalhada da amostra, foram fatores que estimularam a produção da presente 

pesquisa. Ambiciona-se que o mercado, através dos gestores de marketing, venha 

se utilizar das informações contidas na presente pesquisa para, em conjunto com 

outros estudos, formatar estratégias eficientes na tarefa atender seu público-alvo.  

1.2 OBJETIVOS 

A seguir, apresentam-se os objetivos gerais e específicos deste trabalho. 

 

1.2.1 Objetivo Geral  

 

Comparar o comportamento de compra online entre as Gerações X e Z.  

1.2.2 Objetivos Específicos  

Os objetivos específicos do trabalho são: 

 

a) Entender o comportamento da Geração X no que diz respeito ao 

consumo online.  

b) Entender o comportamento da Geração Z no que diz respeito ao 

consumo online.  

c) Descrever o perfil das Gerações X e Z no que diz respeito ao consumo 

online. 
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2 REVISÃO LITERÁRIA 

 A necessidade de conhecer o consumidor remonta à segunda metade do 

século XIX com a produção e distribuição massiva de produtos industrializados, o 

que contribuiu para dar origem à sociedade de consumo (LIMEIRA, 2015). Contudo, 

foi a partir da década de 1950 que a disciplina Economia do Consumidor se instala 

nas universidades norte-americanas com a ideia de explicar e prever as decisões de 

consumo. Passou-se também a adotar teorias e conceitos da Psicologia com o 

intuito de expor as motivações relacionadas aos fenômenos emocionais e mentais 

advindos do consumo (LIMEIRA, 2015). 

O campo do comportamento do consumidor abrange uma extensa área: é o 
estudo dos processos envolvidos quando indivíduos ou grupos selecionam, 
compram, usam ou descartam produtos, serviços, ideias ou experiências para 
satisfazerem necessidades e desejos. (SOLOMON, 2016, p. 06)  

 

 Solomon (2016) ainda afirma que na visão elementar de marketing, as 

empresas são criadas para satisfazer necessidades, e que só atingem este objetivo 

quando compreendem o consumidor que virá a utilizar o produto ou serviço ofertado, 

ou seja, através da segmentação de mercado.  

 Observa-se a migração de uma sociedade de cultura de massa, para uma 

sociedade que pede uma análise cultural mais diversa, onde a oferta também é 

quase que infinitamente variada (SOLOMON, 2016). Aspectos demográficos passam 

então a ter um valor fundamental para o processo de segmentação, e, portanto, 

observar sobre: idade, gênero, classe social, etnia, localização geográfica, e estilos 

de vida, gera a capacidade de se produzir dados imprescindíveis para as análises 

comportamentais (SOLOMON, 2016). Porém, as teorias relacionadas às diferenças 

psicográficas cumprem papel relevante para os estudos de comportamento do 

consumidor, compreender além das condições demográficas de um grupo ou 

indivíduo, amplia o conhecimento para percepções não tangíveis, como traços 

psicológicos extraídos do estilo de vida ou de preferências individuais que formam 

personalidades muitas vezes únicas, e que precisam ser consideradas.  

 Olhando para o cenário nacional, (LIMEIRA 2015, p.17), afirma que “Estudar 

o comportamento do consumidor brasileiro é entender como vivemos, como nos 

relacionamos com nossas famílias e nossos amigos, como fazemos escolhas e 

tomamos decisões no dia a dia”. Limeira (2015), ressalta ainda, que é por meio de 

estudos comportamentais em relação ao consumidor que os profissionais 
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mercadólogos captam informação qualificada para traçar estratégias eficazes no 

sentido de satisfazer necessidades, sejam elas coletivas e/ou individuais, 

corroborando assim, com os conceitos defendidos por Solomon (2016) 

2.1 CONSUMO E COMPORTAMENTO ONLINE 

Sendo o objetivo deste estudo comparar o comportamento de compra das 

Gerações X e Z no universo online, verificou-se a necessidade de enfatizar o meio 

digital para as análises produzidas. De acordo com Solomon (2016), é possível 

afirmar que a quantidade e a qualidade de dados ofertados as partir dos meios 

digitais, influencia o pensamento e as estratégias sobre o comportamento do 

consumidor com intensidade atualmente. 

O database marketing monitora de perto os hábitos de compra de consumidores 
específicos e desenvolve produtos e mensagens que são adaptados exatamente 
aos desejos e necessidades das pessoas com base nessas informações. 
(SOLOMON, 2016, p. 11) 

 

Em razão dos avanços tecnológicos, as pessoas têm acesso a uma vasta 

gama de opções, tanto para produtos, quanto para serviços, muitos destes, tidos 

como ficção até algumas décadas atrás. Solomon (2016), afirma que a revolução 

digital é uma das influências mais significativas sobre o comportamento do 

consumidor, sendo que o impacto da web tende a continuar sua expansão à medida 

que mais pessoas ao redor do mundo se conectam. O autor complementa ainda 

que, o raciocínio afirmando que a facilidade projetada pelo marketing eletrônico 

proporciona ao consumidor comprar a qualquer hora do dia ou da semana, de 

qualquer lugar do mundo a partir de qualquer lugar. 

Hoje, a internet é a espinha dorsal de nossa sociedade. O amplo acesso a 
aparelhos como computadores pessoais, gravadores de vídeo e áudio digitais, 
webcams e smartphones garante que os consumidores de quase qualquer idade 
que vivem em praticamente qualquer parte do mundo possam criar e compartilhar 
conteúdos. Contudo, as informações não fluem simplesmente das grandes 
empresas ou dos governos para as pessoas; hoje, podemos nos comunicar com 
um número imenso de pessoas com um clique no teclado. Assim, as informações 
fluem também entre as pessoas. (SOLOMON, 2016, p. 25) 

 

Para Solomon (2016), estamos em plena revolução horizontal, marcada pela 

predominância das mídias sociais, que integra pessoas, comunidades e 

organizações, sendo desenvolvida e movimentada por amplos recursos 

tecnológicos. Na Tabela 1 é possível dimensionar o universo brasileiro online na 

atualidade. 
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Tabela 1: Usuários de Internet no Brasil  
 

USUÁRIOS DE INTERNET NO BRASIL 

Total de Usuários de Internet no Brasil - 2019  134 milhões 

Usuários de Internet no Brasil, Por Dispositivo Utilizado – 2019  

SMARTPHONE DESKTOP TV VIDEOGAME 

132,6 MILHÕES 56,3 MILHÕES 49,6 MILHÕES 12 MILHÕES 

Fonte: CGI.br/NIC.br, 2019 adaptado 
 

   Assim sendo, pode-se inferir que a tecnologia através da web, redes e mídias 

sociais estão modificando as relações entre consumidores e ofertantes, e entre si. 

Não há limite para se localizar um produto ao redor do mundo e o compartilhamento 

de opiniões não só a respeito de produtos, mas também sobre variados assuntos é 

instantâneo e desprovido de fronteiras. 

  Neste contexto, se faz necessária uma atualização conceitual sobre o que define e 

por consequência difere Rede Social de Mídia Social.  

   As redes sociais têm conexão direta com relacionamento, e mesmo antes da 

era digital sempre esteve presente entre as populações. Seu objetivo é conectar 

pessoas com interesses parecidos. No meio digital, essa premissa se mantém, 

transformando o universo online num ambiente onde há por parte dos usuários 

interatividade, compartilhamento de interesses, exposição de conceitos e de ideias. 

Para Marteleto (2001 p.72), Rede social se define como: 

Uma comunidade não geográfica; um sistema de apoio ou um sistema físico 
que se pareça com uma árvore ou uma rede. A rede social, derivando deste 
conceito, passa a representar um conjunto de participantes autônomos, 
unindo ideias e recursos em torno de valores e interesses compartilhados”. 

 

   Por outro lado, as mídias sociais exercem a função de ser o meio de 

distribuição e difusão de conteúdo, permitindo a interatividade, sem que o foco 

principal esteja nas relações. Para Calderari (2011 - site Inundaweb), a definição de 

mídia social é determinada pela seguinte forma: 

Mídias Sociais: São as ferramentas que as pessoas usam para compartilhar 
conteúdo, visões, perspectivas, opiniões e perfis, facilitando a interação 
entre variados grupos de pessoas, permitem a interação e a publicação de 
conteúdo por qualquer pessoa, Essas ferramentas incluem fórum, blog, 
podcasts, lifestreams, bookmarks, redes sociais, wikis entre outros.  
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Deste modo, é possível dizer que as redes sociais integram as mídias sociais 

como uma divisão de categoria, já que além de se relacionar, as pessoas também 

podem construir e irradiar conceitos dentro de um ambiente online (MARTELETO, 

2001). 

2.2 ESTUDO DAS GERAÇÕES (HISTÓRICO E CONCEITO) 

O estudo de gerações como um fenômeno sociológico não é recente. A ideia 

de categorizar grupos de indivíduos baseado em características de geração já existe 

desde a idade antiga, e parte de uma necessidade de se entender diferenças 

específicas entre perfis geracionais de comunidades fechadas. Dessa forma o termo 

e definição do que hoje conhecemos como “gerações” (grupo de pessoas de idades 

e momentos de desenvolvimento diferentes, que habitam em um mesmo local; ex.: 

avós, pais e filhos) é atribuído a Auguste Comte (1798 - 1857). Comte, em análises 

realizadas nas décadas de 1830 e 1840, foi dos primeiros a estudar e documentar o 

fenômeno, o qual propôs uma avaliação positivista (MANNHEIM, 1928; FEIXA & 

LECCARDI, 2010; JORDÃO, 2016).  

Para Comte, as diferenças observadas entre uma geração e outra, seguiam 

um ritmo quantitativo e não variável, afirmando que a evolução poderia ser calculada 

pela medição do tempo médio que uma geração leva para ser substituída na vida 

pública (segundo ele, em torno de 30 anos). Desta forma o tempo social é 

biologizado, de forma similar ao organismo humano, sendo também sujeito a 

desgaste, e portanto, substituição (FEIXA e LECCARDI, 2010).  

É a teoria positivista (também conhecida como teoria rítmica) de Comte que é 

defendida e serve como fundamento e justificativa para o livro “The Fourth Turning” 

(em tradução livre, “o quarto torneamento”) por William Strauss e Neil Howe (1997). 

No livro, que se tornou a principal base de literatura para os estudos geracionais nos 

Estados Unidos, Howe e Strauss descrevem a evolução da sociedade americana 

desde o século XV, propondo que gerações novas nascem em períodos de 20 e 25 

anos, seguindo 4 ciclos biologicamente pré-definidos; “The High” (auge), “The 

Awakening” (despertar), “The Unraveling” (desfiar) e “The Crisis” (crise), cada qual 

prevendo perfis de indivíduos que se encaixam em 4 arquétipos pré-definidos 

(profeta, nômade, herói e artista). O livro foi um dos primeiros a traduzir a ideia de 
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geração, de forma acessível e facilmente entendível, para um contexto de marketing, 

propondo a segmentação geracional como estratégia de comunicação, já que a 

segregação por faixa etária, até então, deixava a desejar em certos aspectos 

(JORDÃO, 2016; SOUZA, 2020). 

Como contraponto à teoria positivista de Comte, Wilhelm Dilthey (1833 - 

1911) propôs uma abordagem historicista que rejeitava a abordagem matemática e 

precisa, propondo que o pertencimento a uma geração acontece pelas experiências 

históricas e regionais vividas por aquela população, naquele local, e naquele 

período. Dilthey debatia ainda que, o tempo humano (concreto e contínuo, com 

datas e eventos marcados e definidos), se opunha com o tempo geográfico (abstrato 

e descontínuo, sem possuir datas e eventos definidos), sendo portanto contraditório 

moldar e uniformizar períodos históricos humanos em uma abordagem biológica e 

evolucionária (FEIXA e LECCARDI, 2010).  

Karl Manheim (1928) contesta ambas as linhas de pensamento em seu artigo 

“O problema das Gerações". O estudo, que foi visto como um divisor de águas na 

análise do conceito de gerações (FEIXA e LECCARDI, 2010), se distancia do 

extremo de ambos, positivismo e historicismo, propondo um meio termo entre essas 

vertentes. Para Manheim (1928), a dinâmica de mudança social é um produto da 

colisão entre os tempos biográfico e histórico, sendo que as gerações são o 

resultado de descontinuidades históricas, onde a demarcação de períodos 

geracionais são apenas balizadores que dependem do local e tempo em que são 

observados.  

Em marketing, o conceito de gerações passa a ser utilizado como forma de 

segmentação depois de percebida sua eficiência, no que diz respeito à divisão de 

grupos entre faixas etárias. A segmentação geracional, por incluir dados 

demográficos, geográficos, de personalidade e outros, permite uma avaliação mais 

precisa e profunda no que diz respeito a segmentação (JORDÃO, 2016; COELHO, 

2028; SOUZA, 2020). 

Em suma, no que se diz respeito a um ponto de vista mercadológico, os 

termos e características que se aplicam ao delineamento de gerações (nomes como 

“millenials” e delimitantes como faixa etária) são derivados de Howe e Strauss. Por 
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outro lado, em estudos de aplicação acadêmica, Mannheim é um dos mais citados 

(FEIXA e LECCARDI, 2010; WELLER, 2010; JORDÃO, 2016; COELHO, 2018; 

SOUZA, 2020). 

Ainda sobre segmentação por faixa etária, as Coortes são outra maneira de 

se referir às gerações, sendo que as principais diferenças são os anos de 

delimitação, população e contexto que foram analisados em sua construção. São ao 

todo 6 coortes principais, que cobrem as décadas 1910 -1990, cada qual 

apresentando um contexto e momento formativo histórico diferente (BENNAZI & 

MOTTA, 2002).  

2.3 GERAÇÕES (AGRUPAMENTOS E DEFINIÇÕES) 

Reforçando os conceitos sobre Geração, tem-se que os nascidos em um 

mesmo período, formam uma geração. No entanto, datas de nascimento indicam 

uma tendência de início e fim de gerações, e não uma certeza. Não se pode tornar o 

período de uma geração como forma rígida, visto que existem outros fatores, como 

contexto formativo, localização, situação socioeconômica e cultural, que influenciam 

o comportamento de um indivíduo ou até mesmo de um grupo. LIMEIRA, (2017).  

Levando em conta estas especificações para o momento atual, é possível 

identificar seis grandes grupos ou coortes geracionais, cada qual com sua definição 

e momento de formação próprios como demonstrado na Tabela 2. 

Apesar da literatura apresentar divergências quando se trata das faixas 

etárias que comportam as gerações pré-estabelecidas, é possível observar uma 

certa consistência em suas definições. Os termos e nomes que são mais utilizados 

na literatura para categorizar os perfis geracionais, foram sugeridos pela primeira 

vez por Howe e Strauss, no livro “The Fourth Turning”, publicado em 1997 (FEIXA & 

LECCARDI, 2010; WELLER, 2010).  

Desta forma, considerando fatores gerais, atualmente, é possível aceitar a 

existência de principalmente seis grandes grupos, divididos por faixa etária e 

eventos formativos. São eles a Geração Silenciosa, a Geração Baby Boomer, 

Geração X, Geração Millennial (Y), Geração Z e Geração Alpha. (JORDÃO, 2016; 

NOVAES, 2018; DIMOCK, 2019).  
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Tabela 2: Classificação de Gerações 
 

CLASSIFICAÇÃO DE GERAÇÕES 

GERAÇÃO PERÍODO DE 
NASCIMENTO 

IDADE NA 
ATUALIDADE (2020), 

SENDO QUE 

***CONTEXTO FORMATIVO 

*GERAÇÃO 
SILENCIOSA 

1920/1946 de 75 a 100 anos 2ªGuerra Mundial 

**BABY 
BOOMERS 

1946 / 1959 de 61 a 74 anos Pós-Guerra. No Brasil, 
ditadura e repressão 

**GERAÇÃO X 1960 / 1980 de 40 a 60 anos Transição política, hegemonia 
do capitalismo e meritocracia 

**GERAÇAO Y 
(Millennials) 

1981 / 1995 de 25 a 42 anos Globalização, estabilidade 
econômica e surgimento da 

internet 

**GERAÇÃO Z 1995 / 2010 de 10 a 25 anos Mobilidade e múltiplas 
realidades, redes sociais, 

nativos digitais  
**GERAÇÃO 

ALPHA 
nascidos a partir de 

2010 
atualmente com até 10 

anos 

Fonte: *CHIUZI; PEIXOTO; FUSARI, 2011; **NOVAES, 2008 - ***Revista Exame 2017 (ADAPTADO) 
 

A seguir, as definições e perfis gerais, sendo que as Gerações X e Z recebem 

um tratamento mais detalhado por se tratar de objeto do presente estudo: 

 

Geração Silenciosa (1920 - 1939):  

   Esta geração compreende os nascidos entre 1926 e 1945 - Poupados da luta 

na 2ª Guerra por causa da pouca idade, são admiradores da geração que os 

antecedeu, enaltecendo o espírito patriota e de auto sacrifício visando o coletivo. 

Receberam a perspectiva de um “mundo melhor”, herdado de seus ascendentes 

optando por se adaptar sem a ambição de mudá-lo. Princípios de ordem, lei, fé e 

patriotismo definem a Geração Silenciosa (CHIUZI; PEIXOTO; FUSARI, 2011). 

 

Baby Boomers (1940 -1959):  

   Geração que surge com o término da Segunda Guerra Mundial (1945). O 

termo Baby Boomer, se explica pelo fenômeno social de retorno dos soldados 

americanos após o fim da guerra. Ao regressarem, se estabeleceram com o objetivo 

de constituir família, já que a perspectiva a partir daquele momento seria de paz e 

prosperidade. Hoje em dia os Baby Boomers se preparam para o término da sua 



 
 

19 

jornada profissional, mas, levando-se em conta que essa geração já conta com os 

benefícios do aumento da longevidade, descansar não está nos planos, o desejo é 

de continuarem ativos e aproveitar da disposição e saúde para novos desafios 

(JORDÃO, 2016). 

 

Geração X (1960 - 1980): 

   A Geração X inclui os nascidos a partir da primeira metade dos anos 60 até o 

final dos anos 70 (1960 - 1980). É a geração que dita os movimentos atualmente 

(PANFILO, 2017). De acordo com Jordão (2016), a Geração X projeta conciliar vida 

profissional com a vida pessoal, possui uma visão mais aberta do mundo, trabalha 

em equipe e luta por direitos e liberdade. São pouco fiéis às organizações, têm o 

emprego como algo instável, priorizam o trabalho em equipe e a estabilidade 

econômica. Criativos, agregam consideráveis competências tecnológicas. São 56,4 

milhões de brasileiros que geram 51,3% da renda nacional, ou seja, ¼ da população 

construindo metade da renda das famílias brasileiras (PANFILO, 2017). 

No estudo elaborado pelo Grupo Abril em 2017, "O X da Questão", Walter Longo, 

então diretor presidente do grupo, define essa população da seguinte forma: 

Trata-se de uma parcela da população com altíssimo potencial de consumo, 
interesse em adquirir bens e serviços, um elevado poder de influenciar e um 
nato espírito empreendedor mas que, por alguma razão, foi deixada de lado 
pela indústria da comunicação, que cria e veicula cada vez mais as 
mensagens para os Millennials, um público com menos dinheiro e pouca 
vontade de consumir (PANFILO, 2017, p. 03).  

 

No que tange à influência no consumo o estudo liderado por Panfilo (2017) 

aponta claramente para o protagonismo da Geração X na tarefa de direcionar os 

gastos, pode-se verificar este poder na Figura 1.  

Quanto à percepção de potencial de pagamento, a Geração X juntamente 

com os Baby Boomers concentram as maiores riquezas (Figura 2), o que precisa ser 

considerado, é que a Geração X ainda estão em plena atividade e com bastante 

tempo até o momento de se aposentar.  
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Figura 1: Influência no Consumo 

 
Fonte: Panfilo, 2017 - Pesquisa O X da Questão 

 

  Figura 2: Potencial de Consumo 
 

 
Fonte: Panfilo, 2017 - Pesquisa O X da Questão 

 

Enfim, a Geração X se estabelece com uma gama de condições que devem 

ser mais bem compreendidos pelo mercado. Tem alta capacidade de conexão 
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digital, gera mais da metade da renda nacional, influencia o consumo e as compras 

mais que as demais, consome online e offline e contribui fortemente para o gasto 

das outras gerações (PANFILO,2017).  

Geração Y (Millennials) (1981 - 1995):  

   Nascidos a partir do começo dos anos 80, essa geração encontrou um Brasil 

estável do ponto de vista da economia e da democracia, crescendo junto com a 

internet (NOVAES, 2016). Segundo Meurer (2016), neste período as mulheres se 

projetam no mercado de trabalho, o que explica a característica individualista desta 

população, visto que tiveram como educadores, as creches, as babás e a televisão. 

Segundo Panfilo (2017), várias intervenções de comunicação, da moda à 

propaganda têm sido direcionadas para este público (Geração Y), pois são vistos 

como os influenciadores do momento dada a sua relação direta com a tecnologia. 

Contudo, os Millennials têm se mostrado menos consumistas, e também com menor 

poder de compra se comparada à Geração X (PANFILO, 2017). 

Geração Z (1996 - 2010): 

   A Geração Z compreende os indivíduos nascidos entre 1995 e 2010. Para o 

mercado, é a geração para a qual, no momento, se direciona o olhar. É a população 

que nasceu plenamente digital e com a era da globalização já estabelecida. Os 

avanços da tecnologia proporcionam aos nativos digitais experienciar diferentes 

realidades, conviver com muita informação e mecanismos para aproveitar todas as 

oportunidades disponíveis. Sentem-se confortáveis em utilizar ao mesmo tempo tv, 

rádio, internet ou telefone. Por este motivo, tendem a ser autodidatas, buscando o 

máximo de informação possível sobre um assunto, de modo a formar uma opinião 

própria e pessoal (JORDÃO, 2016; BEJTKOVSKÝ, 2016; LIMEIRA, 2017). 

Por este motivo, é uma geração que persegue a quebra de rótulos, buscando 

um senso de individualidade próprio, prezando o próprio destaque e 

desenvolvimento, contestando vigorosamente estereótipos, valorizando a identidade 

fluída. Avessos ao extremismo, são comunicativos e abertos. Práticos e realistas, os 

jovens da geração Z vivem a consequência de um Brasil pós crise, sendo então uma 

geração que além de buscar o enriquecimento pessoal, emocional e financeiro, vive 

de forma pragmática, embora também busque o escape da realidade onde vive 

(BEJTKOVSKÝ, 2016; LIMEIRA, 2017; COELHO, 2018). 
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No mercado, tanto de consumo quanto de trabalho, o jovem desta geração 

busca o acesso antes da posse (mais abertos a aluguel do que gerações anteriores), 

busca consumir como uma forma de expressão individual. Além disso, o ato de 

consumir passa a ser um meio de preocupação ética. Aflige-se com o impacto social 

dos produtos e marcas, buscando apoiar as causas nas quais acredita 

(BEJTKOVSKÝ, 2016; LIMEIRA, 2017; COELHO, 2018; NOVAES, 2018; DIMOCK, 

2019). 

 

Geração Alpha (2011 - indefinido); 

Os estudos a respeito da Geração Alfa ainda são incipientes. São os nascidos 

a partir de 2010, sem uma definição para o seu término. Estes indivíduos nascem 

em um planeta dominado pelos avanços tecnológicos e pelas mídias digitais e 

poderiam ter seus modos de aprendizado remodelados. Infere-se que os nativos 

dessa geração poderiam constituir intelectos diferenciados, mais ágeis, e poderiam 

ser habilitados a produzir várias tarefas num mesmo momento, o que viria a 

determinar o seu diferencial (NOVAES, 2018). 

 

2.4 ANÁLISE DE ESTUDOS REALIZADOS 

Para uma melhor compreensão do tema e para delinear com maior precisão 

cada uma das gerações, foram verificados 6 estudos científicos a respeito do tema. 

Na seleção dos artigos considerou-se a idade dos estudos (a partir de 2016) a 

presença de ambas as gerações X e Z, e o nível de aprofundamento do tema em 

relação ao objeto de estudo da presente pesquisa.  

Bejtkoský (2016) trata sobre o perfil de trabalho das diferentes gerações na 

República Tcheca para um contexto de Recursos Humanos. Jordão (2016) discorre 

sobre o que as mudanças de comportamento entre as gerações (X, Y, Z e Alpha) 

implicam para o mundo como um todo. Coelho (2018) faz uma comparação entre o 

perfil de comportamento das gerações X e Z a respeito do consumo em relação a 

marcas de moda. Silveira, Galvão e Marques (2019) comparam o uso de 

smartphones entre as gerações (X, Y, Z) dentro de lojas físicas. Bermudez, Cham, 

Clamor, Galido e Tagacay (2020) falam sobre as diferenças entre as Gerações X e Z 

no que diz respeito a sua expressão pessoal e individual sobre o que é ser “fã” de 

algo ou alguém nas Filipinas. Sousa (2020) discute e monta perfis de mídia digital 
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para jovens classificados como “Nem - Nem” (Nem estuda e Nem trabalha), 

especificamente na cidade de Bauru, em São Paulo. 

Depois da análise foi possível identificar e classificar aspectos presentes nas 

Gerações X e Z, que foram divididos naquilo que convencionou-se denominar 

atributos convergentes e podem ser verificados nas tabelas a seguir.  

 

Figura 3: Atributos Convergentes Geração X 

 
Fonte: Elaborado pelos Autores 
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Figura 4: Atributos Convergentes Geração Z 
 

 
Fonte: Elaborado pelos Autores 
 

Verificou-se que, embora a Geração X possua mais atributos (no sentido de 

variedade de informação), a Geração Z possui mais congruência, ou seja, mais 

autores falando as mesmas coisas, aspecto que se repete na maior parte da 

literatura consultada. Dentre todos os autores, o artigo que apresentou menor 

convergência (informações que não se repetem) foi Coelho (2018). É também o 

trabalho que traz o consumo online como foco, o que pode justificar as informações 

diferentes. Segundo Coelho (2018), a Geração X é considerada feliz e 

financeiramente estável, tendo menos preocupação em seguir marcas, se 

apresentado como consumidores que pensam globalmente e uni culturalmente, 

procurando saber das características e opções dos produtos. Online, utilizam até 3 

redes sociais, tendo preferência pelo “Facebook”. Se tratando de compras online, os 

principais produtos são viagens, roupas e cinema. No estudo foi encontrado que 

homens compram mais que mulheres. 
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Tratando da Geração Z, Coelho (2018), descreve uma necessidade de 

escape da realidade onde vive, com uma tendência a criar comunidades, não sendo 

limitados pela sociedade. São realistas, materialistas, liberais, criativos, informados, 

produtivos, empreendedores e focados em tecnologia e inovação, preferindo 

explorar e socializar através das redes sociais. Como consumidores são críticos e 

comunicativos com marcas, mas também menos leais. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O presente estudo trata-se de uma pesquisa exploratória de caráter 

quantitativo, com amostra não probabilística e coleta de dados por adesão; com 

intenção de comparação. Assim, para um melhor entendimento do tema, fez-se um 

levantamento de dados secundários, onde o referencial teórico foi estabelecido, 

possibilitando então, uma melhor compreensão do problema de pesquisa 

(MALHOTRA, 2012). Após essa etapa, elaborou-se um questionário, cuja escala foi 

adaptada dos trabalhos de Sousa (2020), e Coelho (2018).  

 O questionário foi dividido em quatro blocos principais, sendo que o bloco 1 

tinha por objetivo medir a utilização de redes sociais, sua ordem de preferência e os 

aparelhos utilizados para o acesso. O bloco 2, por sua vez, buscava entender o 

comportamento do consumidor em relação ao uso online, investigando fatores como 

frequência e hábitos de uso. O bloco 3 buscava entender a lógica de processo de 

compra online, com perguntas de frequência de compra e lugares de compra. Por 

fim, o bloco 4 que continha perguntas sobre dados demográficos, como idade e 

gênero. Ainda, foram incluídas duas questões, para propósito de validação de 

questionário (pergunta espelho em escala reversa no bloco 3 “pteste”, e pergunta de 

teste de atenção no bloco 3, “p8a”).  

 O questionário recebeu ratificação de 3 especialistas em marketing (1 

doutoranda e 2 doutoras), antes de sua divulgação e consequente coleta. Essa 

etapa teve a intenção de analisar a construção das perguntas, corrigir possíveis 

falhas e fazer ajustes conforme o necessário, com a intenção de facilitar 

entendimento da enquete pelos respondentes. O documento pode ser avaliado, em 

sua versão completa, no apêndice “A”. 

 O questionário foi aplicado junto ao público-alvo desta pesquisa (geração Z, 

jovens de 15 a 26 anos e geração X, pessoas na faixa etária de 40 a 60 anos). A 

amostra foi atingida por conveniência, embora estratificada de acordo com as 

características dos pesquisados.  

 A coleta foi realizada utilizando o recurso de link anônimo, recurso que 

permite o acesso para responder o questionário sem a constante presença dos 

pesquisadores, via software especializado em websurvey (Qualtrics). A divulgação 

do link foi realizada via e-mail e mídias digitais (aplicativo WhatsApp de celular, 

Instagram e similares). Junto a isso, para efeito de incentivo, foi realizado um sorteio 
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promovendo um prêmio de R$ 100,00, para o respondente que completasse a 

pesquisa na íntegra. A seleção das respostas válidas levou em consideração os 

públicos que fazem parte das chamadas “Geração X”, e “Geração Z”, já descritas 

anteriormente (CRESSWEL, 2007).  

 Em um período de 3 semanas (29/09/2020 até 16/10/2020) foram coletados 

262 questionários, sendo que destes, 166 se provaram válidos dentro dos critérios 

pré estabelecidos.A última parte da pesquisa foi a análise estatística dos dados, que 

utilizou técnicas estatísticas de análise descritiva (Tabela Cruzada, análise por 

percentil e teste qui - quadrado, Teste T), por meio dos softwares PSPP (livre) e do 

Microsoft Excel.  



 
 

28 

 
4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Ao se concluir a etapa de coleta das informações passou-se a organizar, 

analisar e descrever os dados com o objetivo de extrair base para alinhar as 

conclusões do presente estudo. No questionário distribuído, por questão estratégica, 

optou-se por alocar as indagações demográficas no último bloco, assim, ao atingir a 

última parte do questionário, o respondente não se depararia com questões 

complexas, causando desestímulo e consequente desistência na conclusão do 

inquérito. Porém, para efeito de análise entendeu-se como melhor alternativa, 

primeiro descrever a amostra, para a seguir trabalhar os dados comparativos.  

Das 166 respostas válidas, 74 se encontram na faixa etária da Geração X 

(entre 40 e 65 anos), e 92 na faixa etária da Geração z (entre 13 e 26 anos). 63% da 

amostra é composta por respondentes do sexo feminino contra 37% do sexo 

masculino, sendo que um respondente preferiu não informar seu gênero. Da mesma 

forma, na amostra, 62% se identificaram como solteiros, 18% como casados, 10% 

em união estável, 8% como divorciados e 2% como viúvos.  

O Bloco 4 do questionário tratou dos dados demográficos da amostra e neste 

sentido a análise dos resultados foi feita por comparação entre as Gerações 

estudadas, visando construir um perfil da amostra, de modo a entender seus vieses. 

Desta forma, 92,02% da amostra reside no estado do Paraná, sendo 85,14% 

dos respondentes da Geração X e 98,91% da Geração Z. Verificou-se um intervalo 

de 25 anos entre a menor e a maior idade dentro da Geração X, enquanto para a 

Geração Z este intervalo aponta para uma diferença de 13 anos. Em questão de 

gênero, para os dois grupos estudados a amostra projeta uma predominância de 

respondentes do sexo feminino com média de 62,60% (mulheres), contra 36,85% 

(homens). Analisando o Grau de Instrução, a Geração X revela que 54,05% da 

amostra é detentora do título de “Pós Graduação ou Mais”, enquanto para a 

Geração Z, anota-se o valor de 75,00% dos respondentes em curso com o Ensino 

Superior.  

No atributo “Estado Civil”, 54,06% dos entrevistados da Geração X, declaram 

viver como casados ou em união estável. Além disso, ainda nessa parcela da 

amostra, 44,69% dizem morar com parceiro e filhos e 18,92% relatam ter, além dos 

filhos mais alguma pessoa sob sua responsabilidade, dados que corroboram com os 
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apontamentos de Panfilo (2017), que coloca os nativos da Geração X como 

indivíduos de natureza provedora.  

Já para a Geração Z, o recorte percebido pelo estudo, concorda com a ideia 

de que se trata de uma geração que engloba jovens ainda no início da jornada 

profissional (COELHO, 2017; SOUSA, 2020). 92,39% são solteiros, 80,43% residem 

com os pais, e 92,39% não tem filhos ou pessoas sob sua tutela. Na Tabela 3 pode-

se ter um mapa visual da análise descrita.  

 

Tabela 3: Resultados - Dados Demográficos - Comparativo entre Gerações 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 
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Todas as conclusões e descrições que seguem na apresentação e discussão 

de resultados dizem respeito a amostra descrita. 

4.1 DISPOSITIVOS UTILIZADOS 

   Para começar a medir fatores de diferenciação entre as gerações, indagou-se 

sobre a preferência, nível de confiança, e o uso de dispositivos para acesso à 

internet. Dessa forma, ambas gerações se mostram confortáveis na utilização de 

aparelhos para conexão na web. Nessa demanda, 65,60% da Geração X assinalou a 

alternativa “confortável”, contrastando com a posição da Geração Z, que se mostrou 

“extremamente confortável”, como demonstrado na tabela 4. 

 

Tabela 4: Variável “Gerações” e Variável Recodificada “Conforto com 

Tecnologia” - Comparativo entre Gerações 

  
Fonte: Elaborado pelos autores 
 

   Pretendeu-se entender, através da formulação de um “ranking”, o nível de 

relevância dos dispositivos para acesso à web. O smartphone figura como o 

dispositivo mais utilizado em ambas as gerações, 63,51% para a Geração X e 

79,35%, para a Geração Z. O segundo instrumento mais utilizado por uma e outra 

geração é o laptop. A Smart TV aparelho televisor com acesso à web, aparece para 
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as duas populações em terceiro lugar. A partir daí, a Geração X classifica o Tablet 

como quarta opção, enquanto a Geração Z classifica o Desktop nesta posição. O 

Tablet é classificado como quinta alternativa, tanto para a Geração X, quanto para a 

Geração Z. 

   Diante dos números colhidos, entendeu-se que, para esta amostra, a Geração 

X tende a diluir mais o uso entre dispositivos, corroborando com o descrito pela 

Figura 3: Fonte de ligação com a TV, Música Tradicional e Cinema, Sousa (2020), 

Bermudez (2020). Em contraponto, a Geração Z concentra o uso de aparelhos, 

reforçando o exposto anteriormente, quando se tratou da diferença intervalar etária 

da amostra, Tabela 3, verificando homogeneidade mais acentuada nas respostas da 

Geração Z. A Tabela 5 complementa a leitura da análise.  

  
Tabela 5: Ordem de Relevância de Uso de Aparelhos Para Acesso à Internet - 
Comparativo entre Gerações 
 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 
 

 A respeito do perfil de cada geração, na pergunta referente à habilidade de 

trabalhar com vários dispositivos ao mesmo tempo, não houve diferença 

estatisticamente significativa entre os grupos, que ficaram em uma média de 90%. A 

resultante destoou dos dados obtidos pela a bibliografia consultada, uma vez que se 

tratou de uma pergunta com intenção de medir a habilidade de executar muitas 

tarefas ao mesmo tempo, aspecto que Jordão (2016), Bejtkovský (2016), Sousa 

(2020) e Silveira (2020) apontam como uma característica marcante na Geração Z, e 

que não estaria necessariamente presente na Geração X. No entanto, três dos 
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autores citados acima, Bejtkovský (2016), Sousa (2020) e Silveira (2020), e de 

acordo com o descrito na Figura 3, retrata os nativos da Geração X como: "Adeptos 

ao uso de Tecnologia, e uma alta capacidade de processamento e sintetização de 

informação", o que poderia indicar a semelhança verificada na amostra, entre as 

duas populações, X e Z. 

4.2 COMPORTAMENTO EM RELAÇÃO DE REDES SOCIAIS 

   No comportamento da amostra em Relação ao uso das Redes Sociais, se 

observa que, para ambas as gerações, o WhatsApp desponta como primeiro lugar, 

obtendo uma média de 98,65% de utilização. Seguindo na linha das convergências, 

o YouTube também é bastante consumido por ambos os públicos obtendo 89,85% 

de média. No campo das assimetrias, 79,73% da Geração X mostrou utilizar o 

Facebook, sendo que (31,08%) o colocou em primeiro lugar a respeito da frequência 

de uso. Por outro lado, 91,30% dos respondentes da Geração Z, consideram o 

Instagram como a rede mais relevante, a colocando também em primeiro lugar na 

frequência de uso. 

O Twitter abriga 20,27% da Geração X, contra 55,43% da Geração Z. A rede 

LinkedIn, projeta na amostra, 20,27% de usuários da Geração X, contra 50,00% de 

utilizadores pertencentes a Geração Z.  

Pode-se melhor visualizar as informações descritas através das tabelas 6 e 7.  
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Tabela 6: Utilização de Redes Sociais - Comparativo entre Gerações 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 
 

Tabela 7: Ordem de Relevância na Utilização de Redes Sociais - Comparativo 

entre Gerações 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 
   

   Sobre os motivos de uso da internet (incluindo redes sociais), ambas 

gerações se utilizam da web para relaxar, pesquisar sobre produtos/serviços, buscar 

informações de assuntos específicos e notícias de eventos no seu entorno, além da 

captação de novas ideias visando insights e inspirações. Tudo isso sem diferenças 

significativas entre os grupos. Ambas as populações afirmam utilizar as redes para 

interação interpessoal com uma média de mais de 90% para os dois grupos. Isso se 

torna relevante, já que segundo Jordão (2016), e Bermudez (2020), deveria haver 
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algum tipo de diferença para esta questão, uma vez que era esperado, conforme 

afirmam os autores citados, verificar que a Geração X viesse a confirmar uma 

tendência preferencial por interações em pessoa.  

Por outro lado, ao se observar a procura de informação sobre marcas e 

empresas, houve uma diferença significativa (p=0,000) entre os grupos, sendo 

possível perceber que nesta amostra, a Geração Z, tende a realizar esse tipo de 

busca mais do que a Geração X, fato demonstrado na tabela 8, e corroborado na 

figura 4, sobre a Geração Z, que a descreve ser: "Globalizada com acesso à 

produtos em qualquer parte do mundo, Jordão (2016), Sousa (2020), Bejtkovský 

(2016) e Silveira,(2020).  

   Há uma diferença de comportamento entre as gerações, quando se trata de 

usar a rede para: “Buscar Informações Sobre Pessoas”. Verificou-se que 72,00% 

da Geração Z tende fazer uso da rede para este fim, enquanto a Geração X, 

assinala 34,00% neste objetivo (p=0,000). Essa conclusão pode ser observada na 

tabela 9. 
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Tabela 8: Variável “Gerações” e Variável n° 28 “Busca Marcas e Empresas” - 

Comparativo entre Gerações 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Tabela 9: Variável “Gerações” e Variável n° 31 “Busca Informação de Outros” - 

Comparativo entre Gerações 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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 Diante do tempo diário utilizado para interação com as redes sociais, o Teste 

de Levene demonstrou heterogeneidade na variância (p= 0,058) sendo que 44,60% 

da Geração X, afirma utilizar de 2 a 3 horas/dia para interações online, enquanto 

72,00% da Geração Z se encontra dividida entre 2 e 5 horas/dia, entretanto, a 

amostra se revela menos conectada em relação ao tempo de uso diário, do que os 

autores estudados. Jordão (2016) Coelho (2020) e Sousa (2020) projetam o tempo 

de acesso para a Geração Z, entre 8 e 10 horas/dia, conforme descrito na figura 4 

do presente estudo.  

Sobre como são realizadas as buscas online, ambos os grupos indicaram 

utilizar-se de buscadores como o Google, anotando uma média de 90%. Por outro 

lado, se percebeu que 60% da Geração Z, também utiliza redes como Pinterest e 

Instagram para realizar buscas online, um volume significativo (p=0,000) quando 

comparado a Geração X (18,90%). A Geração Z também, se mostra mais 

influenciável que a Geração X na busca de produtos, 32,60% busca a 

recomendação de influencers (p=0,000) e 55,40% procura a opinião de amigos e 

familiares (p=0,037). Esse fator, que afirma ser a Geração Z mais influenciada 

corrobora com os achados dos estudos de Bejkovský(2016), Panfilo (2017), 

Coelho(2018) e Bermudez(2020). 

4.3 INTERAÇÃO COM MÍDIA E ENGAJAMENTO 

   Sobre a interação e engajamento diante do ato de compartilhar conteúdo 

online, não foram percebidas diferenças significativas entre os dois grupos. Por outro 

lado, no que diz respeito a interagir via “comentários”, a Geração X, na amostra, é 

mais ativa (p=0,019) que a Geração Z, que prefere interagir curtindo (p=0,000). 
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Tabela 10: Variável “Gerações” e Variável n° 48 “Comentando no conteúdo que 

gostei” - Comparativo entre Gerações 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Tabela 11: Variável “Gerações” e Variável n° 49 “Curtindo o conteúdo que 

gostei” - Comparativo entre Gerações 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

   Da mesma forma, quando se trata do comportamento sobre as relações de 

amizades online, a Geração X tende a dar menos importância para o relacionamento 
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interagindo prioritariamente com o conteúdo. Em contrapartida, a Geração Z prefere 

interagir com o conteúdo de conhecidos, mesmo que também interaja com os seus 

assuntos de interesse. Diante do tipo de conteúdo compartilhado, ambas as 

gerações preferem não focar em temas políticos se atendo a piadas, imagens 

divertidas e similares. Se tratando de novidade tecnológicas, notícias consideradas 

importantes, e mensagens de auto-ajuda, a Geração X publica mais essa temática 

que a Geração Z, que tende a distribuir outros conteúdos, como momentos 

especiais, mídias gerais e mundo de celebridades. Dessa forma, observando o 

cenário, é possível perceber uma tendência para escapismo na Geração Z, fato que 

é corroborado por Coelho (2018), Bermudez (2020) e Silveira (2020). 

 

Tabela 12: Tipo de Conteúdo Compartilhado - Comparativo entre Gerações 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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4.4 COMPORTAMENTO EM RELAÇÃO A COMPRAS ONLINE 

   Se tratando de consumo online, ambas as gerações apresentam padrões 

similares em uma média de 80%, sendo que a frequência de compra é de uma vez a 

cada quinze dias. Antes da pandemia pela Covid -19, em 2020, essa frequência era 

de uma vez a cada seis meses. Nesse ponto, ambas as gerações consideram a 

compra por sites como sendo “compra online”, e se encontram em concordância nas 

demais  

  

Tabela 13: O que se Considera como Compra Online - Comparativo entre 

Gerações 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

   Em outra consideração, ambas gerações procuram por produtos/serviços de 

acordo com a capacidade de suprir a necessidade desejada. Ao desenvolver a 

análise desta questão, se percebeu que a Geração X, quando da realização de uma 

compra, trata fatores como preço (p=0,039) e marcas compradas anteriormente 

(p=0,058), com menos relevância do que a Geração Z. Esse resultado vai contra as 

afirmações de Coelho (2018) e Silveira (2020), afirmando que a Geração X tenderia 

a comprar por preço e marca mais que a Geração Z. 
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Tabela 14: Busca por Produto ou Serviço pela Internet - Comparativo entre 

Gerações 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Quando se trata da busca para aquisição de produtos ou serviços, ambas 

gerações utilizam o Google para encontrar o gênero desejado. A Geração X, tende 

comparativamente, nessa amostra, ser menos adepta dos meios digitais, enquanto a 

maior parte da Geração Z, faz suas aquisições por via digital. 

Diante do tipo de produto obtido, a Geração X visa comprar mais 

eletrodomésticos e viagens que a Geração Z. Por outro lado, no geral, a Geração Z 

parece realizar mais compras online, principalmente no que diz respeito ao consumo 

de serviços como assinaturas de streaming (Netflix e similares), aplicativos de 

entrega de comida (Ifood, Ubereats, etc.), além de roupas e sapatos. Contudo, 

prefere comprar pessoalmente coisas como maquiagem e produtos de estética. 
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Tabela 15: Tendência de Produtos/Serviços Comprados Pela Internet - 

Comparativo entre Gerações 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Ao se analisar os sites preferidos, o questionário apresenta 25 opções de 

acesso para compras online no Brasil. Mercado Livre, Magazine Luiza, AliExpress, 

Submarino e Casas Bahia, foram os sites com maior relevância. Mercado Livre e 

Magazine Luiza produzem uma correlação de preferência equivalente para ambas 

as populações e se destacam como os mais utilizados. Ainda nesta questão, 

verificou-se que a Geração X compra mais na Casas Bahia, 40,54% da amostra, que 

a Geração Z, que prefere o AliExpress, 40,22% em contraponto à Geração X.  
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Tabela 16: Onde Realizou ou Realiza Compras Online - Comparativo entre 

Gerações 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

A respeito dos dispositivos preferidos para a realização de compra online, as 

duas gerações afirmaram preferir o computador (laptop ou desktop). Quanto à 

dificuldade, a amostra denota ter facilidade com os procedimentos, muito embora a 

Geração X tenha atribuído como “fácil” a atividade, enquanto a Geração Z destaca 

como “muito fácil” o processo de aquisição pela web. Sobre a satisfação da compra 

por meios digitais, as duas gerações concordam estar satisfeitas com o processo. 

No entanto, na questão sobre o atendimento ao cliente, 51,4% da Geração X se 

mostrou satisfeita, enquanto a Geração Z se mostrou inconclusiva, dividida entre 

satisfeita e indiferente. 

Por fim, quando analisada a preferência para a resolução de problemas, 

39,19% da Geração X se mostrou indiferente ao canal utilizado (online ou 

presencial), o que contrasta com os 47,83% da Geração Z que demonstrou preferir a 

opção pelo presencial (p=0,006), ou seja, nesta amostra, ela prefere realizar a 

compra online, mas se ocorre algum imprevisto que necessite de interação, os 

dados demonstram existir uma preferência pelo encaminhamento em pessoa, 

destoando da ideia apresentada na figura 4, por Jordão (2016), Coelho (2018) e 

Sousa (2020) a respeito da hiperconectividade da Geração Z. 
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Tabela 17: Canal Preferencial Para Resolução de Problemas - Comparativo entre 

Gerações  

 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Construir uma segmentação de mercado eficiente ao definir o público-alvo, é 

uma das tarefas mais importantes para a efetividade do mix de marketing. Entendeu-

se, então, nesta pesquisa, que o estudo das gerações carrega não só uma 

oportunidade de projeção de dados confiáveis para o mercado, mas também um 

motivo para suporte acadêmico, de modo a ampliar os estudos a respeito do 

comportamento de compra das Gerações X e Z, especialmente no que tange à 

compras no meio online, já que se trata de um mercado em expansão.  

   Aferiu-se nesta amostra, que as Gerações X e Z, têm uma presença online 

média entre duas e cinco horas/dia. Estudos mais abrangentes citados nesta 

análise, colocam o tempo em uma média de duas a oito horas/dia, Jordão (2016), 

Coelho (2018) Sousa (2020). É possível sugestionar a importância de determinar, a 

partir de estudos acadêmicos, não apenas o tempo usufruído online, mas também os 

espaços onde essas horas estão inseridas, de modo a montar estratégias de mídia 

mais abrangentes, que permitam uma maior interação com seu público-alvo.  

   No campo gerencial, diante da amostra, é possível ter uma indicação da 

necessidade de reposicionamento do dispositivo “Tablet”, que se revela pouco 

relevante entre os aparelhos de acesso à web. Esta informação, resguardada à 

necessidade de confirmação por estudo mais abrangente, pode revelar 

oportunidades para fabricantes e distribuidores, no sentido da descontinuação ou 

reproposição do produto. 

   As investigações contribuem academicamente para a percepção da 

relevância das Redes e das Mídias Sociais, no que tange ao seu poderio no 

processo de interação online, sendo importante para nortear o mercado quanto ao 

movimento de tomada de decisão de compra. Dentro disso, o Whatsapp denota 

considerável capacidade em atingir eficientemente as duas populações estudadas. 

Aliado a isso, se o foco da segmentação é a Geração X, é sugerido acentuar 

esforços para o Facebook junto aos planos de mídia, e ao transferir o interesse para 

a Geração Z, o Instagram preconiza maior afinidade de intercomunicação. 

Importante sublinhar aos gestores, não perder de vista que o posicionamento dentro 

do Google é pertinente já que, a pesquisa revela que grande parte das buscas por 

um produto ou serviço se iniciam através dessa plataforma.  



 
 

45 

No que tange ao comportamento de consumo online, as duas gerações 

analisadas, têm condutas que as distinguem, porém, tanto uma como a outra se 

mostra bastante familiarizada com os processos, construindo uma jornada de 

compra solidificada. Este indicativo sugere aos gestores, ser promissor o 

investimento na comunicação online para estes públicos, além de ampliar o campo 

de estudo mercadológico dentro das instituições de ensino.  

Pode-se dizer que praticamente todo tipo de produto ou serviço é 

transacionado pela internet, favorecendo uma diversidade quase infinita de opções 

de compra e venda. É preciso conhecer bem o seu público, perceber e antecipar-se 

às suas demandas.  

Desta forma, apurou-se que a Geração X é mais valorosa para o mercado do 

que projeta uma vertente de estudos a seu respeito, de acordo com Panfilo (2017). 

Esta geração ainda tem uma longa trajetória produtiva, e, se os indicativos aqui 

corroborados mantiverem-se, ela continuará a exercer sua influência por um período 

bastante significativo, cabendo aos estudiosos do tema intensificar as investigações.  

Em contraponto, a Geração Z se mostra mais influenciável e dependente da 

opinião de terceiros no momento da compra, ao mesmo tempo que tende a realizar 

mais pesquisas, mostrando-se mais confortável no meio digital, muito embora exista 

uma tendência para o escapismo. Estas análises concordam com estudos anteriores 

(BERJKOVSKÝ, 2016; SILVEIRA, 2020). Este é um desafio para os pesquisadores, 

investigar para quem, e como deve-se dirigir a comunicação, ao objetivar-se uma 

venda 

Se nota que, diante dos dados coletados, há uma tendência de aumento nas 

transações de compra e venda pela web. A pandemia pela Covid-19 promoveu esta 

ascensão, e são necessários mais estudos para avaliar a permanência dessa 

condição a médio e longo prazo. 

Apresentando algumas limitações do estudo, a amostra pode estar 

enviesada, diante da reduzida abrangência espacial na distribuição e angariação dos 

dados. O advento da pandemia pela Covid-19 também limitou os estudantes na 

busca por respondentes para além das suas relações e do universo acadêmico. 

Durante o estudo, percebeu-se maiores possibilidades tanto na coleta quanto na 

análise de dados, porém, o tempo tornou-se um limitador importante, fazendo com 

que a pesquisa se ativesse a temas mais específicos.  
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Desta forma, pelas questões que não puderam ser respondidas no presente 

estudo, ficam neste documento como sugestão para pesquisas futuras. Esta 

investigação revelou uma interação abundante da amostra com plataformas 

consolidadas de compra e venda online. Ao finalizar as análises, percebeu-se a 

possibilidade de ensaios focados em marketing de nicho online para as duas 

populações estudadas.  

Em outros pontos, a Geração X, 47,30% da população se autodetermina 

como “jovem”, sendo então relevante buscar entender o conceito de “jovem” e o quê 

está englobado nesse conceito. A pesquisa liderada por Panfilo (2017), destaca que 

a Geração X é objeto de poucos estudos, muito embora se trate de uma geração 

bastante ativa no mercado. Esse fato se confirmou na coleta de dados secundários, 

onde a literatura encontrada para essa população foi menos abundante do que 

outras. Além disso, as informações reveladas ao longo da pesquisa mostram os 

nativos da Geração X como um público com potencialidade mercadológica, e que 

necessita de estudos mais aprofundados a seu respeito.  

Sobre a Geração Z, a bibliografia consultada descreve seu comportamento 

atual, projetando tendências e padrões futuros. Entretanto, diante da dinâmica 

acelerada do mercado, que é, no momento, potencializada pelos avanços 

tecnológicos, julga-se pertinente propor a promoção de estudos que visem monitorar 

o comportamento de consumo da Geração Z durante sua jornada produtiva, a fim de 

confirmar ou corrigir rumos e nortear as estratégias do mercado. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 

Projeto de TCC - Comparativo entre 
Gerações 

 

 

Início do bloqueio: introdução 

Introdução Obrigado por usar um modelo de pesquisa da Qualtrics! Para 

começar, siga as instruções abaixo. Quando estiver pronto, exclua esta 

pergunta para que seus respondentes não a vejam!  

 

1. Leia esta pesquisa e atualize ou substitua o texto, quando aplicável. (Você 

também pode remover todas as perguntas de que não precisa - basta clicar na 

pergunta e no pequeno botão de menos vermelho à direita da pergunta para colocá-

la na lixeira.)  

2. Clique no botão "Visualizar" no canto superior direito da página do editor para ver 

o que seus entrevistados verão quando responderem à sua pesquisa.  

3. Quando sua pesquisa estiver pronta, vá para a guia "Distribuições" acima para ver 

como você pode enviar sua pesquisa para seus respondentes.  

 

Lembre-se de excluir esta pergunta e divirta-se com a pesquisa! 

o Estou de acordo (1)  

o Não estou de acordo (2)  

 

Pular para: Fim da pesquisa Se Introdução = Não estou de acordo 

Fim do bloco: introdução 
 

Início do bloqueio: uso online 
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p1 uso online Quais das redes sociais abaixo você utiliza? (é possível marcar mais 

de uma opção) 

▢ YouTube (1)  

▢ Facebook (2)  

▢ WhatsApp (3)  

▢ Instagram (4)  

▢ FacebookMessenger (5)  

▢ Twiter (6)  

▢ LinkedIn (7)  

▢ Pinterest (8)  

▢ Skype (9)  

▢ Snapchat (10)  

▢ TikTok (11)  

▢ Outro. (quais?) (12) 

________________________________________________ 

▢ Nenhuma das citadas acima (13)  

 

Pular para: Fim da pesquisa Se p1 uso online = Nenhuma das citadas acima 

 

Intervalo de 

página 
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p2 uso online Por favor, classifique suas redes sociais por ordem de preferência, 

sendo 1 sua preferida e 8 a que você menos prefere. 

______ YouTube (1) 

______ Facebook (2) 

______ Instagram (4) 

______ Twiter (6) 

______ LinkedIn (7) 

______ Pinterest (8) 

______ Snapchat (10) 

______ TikTok (11) 

 

p3 uso online Normalmente, você utiliza mais de um meio de comunicação ao 

mesmo tempo? (Ex.: Conversa por whatsapp, enquanto assiste tv) 

o Sim (1)  

o Não (2)  

 

 

p4 uso online Por favor, classifique os aparelhos por frequência de uso para acesso 

a internet, por exemplo 1 é o aparelho que você mais utiliza e 5 é o que menos 

utiliza.  

______ Computador de mesa (Desktop) (1) 

______ Computador de colo (laptop, notebook) (2) 

______ Tablet (3) 

______ Smartphone (4) 

______ Smart TV (TV com acesso à internet) (5) 

 

Fim do bloco: uso online 
 

Início do bloqueio: comportamento e interação 
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p1 comportamento Você utiliza suas redes sociais para: (é possível marcar mais que 

uma opção) 

▢ Buscar produtos/serviços (1)  

▢ Buscar opiniões sobre produtos/serviços (2)  

▢ Buscar marcas e empresas (3)  

▢ Buscar opiniões sobre marcas e empresas (4)  

▢ Conversar com pessoas (5)  

▢ Buscar informações sobre pessoas (6)  

▢ Buscar notícias atualizadas sobre eventos ao seu redor (7)  

▢ Buscar informações sobre assuntos específicos (ex; estudar) (8)  

▢ Buscar novas ideias (insights, inspirações) (9)  

▢ Expor ideias e opiniões (criação de conteúdo) (10)  

▢ Relaxar (11)  

 

 

Intervalo de 

página 

 

p2 comportamento Independente das redes sociais que você participa (instagram, 

youtube, facebook, whatsapp e etc), costuma compartilhar conteúdo online? 

(Compartilhar é o ato de mandar e/ou mostrar para um amigo ou grupo de pessoas, 

conteúdos dos quais você gosta)  
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o Sim (1)  

o Não (2)  

 

 

p3 comportamento Que tipo de conteúdo você compartilha? (é possível marcar mais 

que uma opção) 

▢ Momentos Especiais (1)  

▢ Videos e Imagens Divertidas (2)  

▢ Conteúdo Político (3)  

▢ Notícias Importantes (4)  

▢ Novidades Tecnológicas (5)  

▢ Novidades sobre o Mundo das Celebridades (6)  

▢ Novidades sobre Mídia em Geral (cinema, televisão, música, livros) (7)  

▢ Mensagens Positivas e de Autoajuda (8)  

▢ Piadas ou Brincadeiras (9)  

▢ Outros (Quais) (10) 

________________________________________________ 

 

 

  

p4 comportamento Avaliando a sua participação online, como você costuma interagir 

em redes sociais?  
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discordo 

totalmente 
(1) 

discordo (2) 
indiferente 

(3) 
concordo (4) 

concordo 
totalmente 

(5) 

Compartilhando 
conteúdo que 

gosto com 
pessoas 

próximas (1)  

o  o  o  o  o  

Comentando 
no conteúdo 

que gostei para 
ter a interação 
com um grupo 
de interesses 
similares (2)  

o  o  o  o  o  

Curtindo o 
conteúdo que 

gosto (3)  
o  o  o  o  o  

 

 

 

Intervalo de 

página 
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p5 comportamento Agora, falando da sua relação de amizade nas redes sociais 

 
discordo 

totalmente 
(1) 

discordo (2) 
indiferente 

(3) 
concordo (4) 

concordo 
totalmente 

(5) 

Costumo curtir 
e comentar 
apenas no 

conteúdo que 
realmente 

gosto 
independente 

do meu 
relacionamento 
com a pessoa 

(1)  

o  o  o  o  o  

Costumo curtir 
e comentar 
somente no 
conteúdo de 

pessoas 
próximas, com 

quem tenho 
mais afinidade. 

(2)  

o  o  o  o  o  

Costumo curtir 
e comentar em 

qualquer 
conteúdo que 
me interessa, 

mas se 
conheço a 

pessoa, tendo 
a interagir mais 

com o 
conteúdo que 
ela produz. (3)  

o  o  o  o  o  

 

 

 

Intervalo de 

página 
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p6 comportamento Quanto tempo por dia você passa navegando nas mídias sociais 

(os exemplos incluem, mas não são limitado a blogs, Instagram, Twitter e 

Facebook)? 

o  Menos de 1 hora (1)  

o 2-3 horas (2)  

o 4-5 horas (3)  

o 6-7 horas (4)  

o 8 horas ou mais (5)  

  

p7 comportamento Quanto tempo por dia você passa pesquisando por produtos ou 

serviços on-line? 

o  Menos de 1 hora (1)  

o 2-3 horas (2)  

o 4-5 horas (3)  

o 6-7 horas (4)  

o 8 horas ou mais (5)  

o Não procuro (6)  

 

p8 comportamento De 1 a 5 (1 extremamente desconfortável e 5 extremamente 

confortável), quanto que você enquanto consumidor se sente confortável em usar a 

tecnologia para procurar produtos e serviços? 

 

1- 
extremamente 
desconfortável 

(1) 

2 - 
desconfortável 

(2) 

3 - 
indiferente 

(3) 

4 - 
confortável 

(4) 

5 - 
extremamente 
confortável (5) 

uso de 
tecnologia 

(1)  
o  o  o  o  o  
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p9 comportamento Ao fazer uma busca na internet, quais os meios de pesquisa que 

você mais utiliza? (é possível assinalar mais de uma resposta) 

▢ Buscadores como Google e similares (1)  

▢ Redes como instagram, pinterest, tiktok e similares (2)  

▢ Sites e portais já estabelecidos e confiáveis (3)  

▢ Redes como Facebook, LinkedIN e similares (4)  

▢ Recomendações de Influencers (instagramers, youtubers, tiktokers) (5)  

▢ Recomendações de amigos e familiares (6)  

▢ Outros (Quais) (7) 

________________________________________________ 

 

Fim do bloco: comportamento e interação 
 

Início do bloqueio: processo de compra online 

 

p1 processo O que você considera como compra online? (é possível marcar mais de 

uma alternativa) 

▢ Pedido de compra por whatsapp (1)  

▢ Assinatura de serviços como Netflix, Hulu, Amazon Prime, GloboPlay e 

similares (2)  

▢ Uso de aplicativos como Uber, IFood, AirBnB e similares (3)  

▢ Compras diversas por lojas de aplicativo (Mercado Livre, Magazine Luiza, etc) 

(4)  

▢ Compras diversas pela internet em geral (roupas, eletroeletrônicos e outros) 

(5)  
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Intervalo de 

página 

 

 

p2 processo Baseado na sua resposta na questão anterior, com que frequência você 

realiza compras online? 

o Nunca comprei online (1)  

o Comprei 1 vez online (2)  

o Comprei até 5 vezes online (3)  

o Compro online com frequência (4)  

 

Pular para: p2a processo Se p2 processo = Nunca comprei online 

Pular para: p2b processo Se p2 processo = Comprei até 5 vezes online 

Pular para: p2b processo Se p2 processo = Compro online com frequência 

Pular para: p3 processo Se p2 processo = Comprei 1 vez online 

 

 

p2a processo Falando sobre a questão anterior, por que você nunca comprou 

online? (é possível marcar mais que uma alternativa) 

▢ Acho o sistema de compra online complicado (1)  

▢ Prefiro uma relação direta com o vendedor ao invés de um contato eletrônico 

(2)  

▢ Comprar online não funciona pra mim (3)  

▢ Tenho medo dos problemas que podem ocorrer durante a compra. 

(necessidade de troca e/ou devolução) (4)  

▢ Tenho medo de fraude, no que diz respeito a clonagem de cartões e roubos 

virtuais (quebra de sigilo e vazamento de informações pessoais) (5)  

 

Pular para: Fim do bloco Se p2a processo = Acho o sistema de compra online complicado 

Pular para: Fim do bloco Se p2a processo = Prefiro uma relação direta com o vendedor ao invés de 
um contato eletrônico 
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Pular para: Fim do bloco Se p2a processo = Comprar online não funciona pra mim 

Pular para: Fim do bloco Se p2a processo = Tenho medo dos problemas que podem ocorrer durante 
a compra. (necessidade de troca e/ou devolução) 

Pular para: Fim do bloco Se p2a processo = Tenho medo de fraude, no que diz respeito a clonagem 
de cartões e roubos virtuais (quebra de sigilo e vazamento de informações pessoais) 
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p2b processo Agora, nos últimos 30 dias, qual foi a sua frequência de compra 

online?  

o Pelo menos 1 vez no mês (1)  

o Pelo menos 1 vez a cada 15 dias (2)  

o Pelo menos 1 vez por semana (3)  

o Até 3 vezes por semana (4)  

o Mais que 3 vezes por semana (5)  

 

p3 processo Quando você necessita de um produto ou serviço e pretende realizar a 

compra pela internet como você faz a busca? (é possível marcar mais que uma 

alternativa) 

▢ Faço uma pesquisa de produtos e escolho o que melhor atende minhas 

necessidades (1)  

▢ Procuro em marcas que já comprei previamente (2)  

▢ Faço uma pesquisa de preço em sites já reconhecidos (3)  

▢ Faço uma pesquisa em sites de reclamação, para verificar a qualidade do 

produto (4)  

▢ Utilizo buscadores tradicionais para realizar a busca (5)  

 

p4 processo A respeito dos produtos e serviços que deseja comprar, como, 

geralmente, chega até eles? (é possível marcar mais que uma alternativa) 

▢ Via influencer online (1)  

▢ Via banner de anuncio online (2)  

▢ Via anúncio que precede vídeo (3)  
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▢ Pesquisa em buscadores (google e similares) (4)  

▢ Menções em anuncio de Televisão (5)  

▢ Oferta e/ou promoção no site (6)  

▢ Outro (quais?) (7) 

________________________________________________ 

 

p5 processo Pensando em compras pela internet, qual o dispositivo que você mais 

prefere utilizar? 

o Celular (1)  

o Computador (desktop/laptop) (2)  

o Tablet (3)  

o Outro (Qual(is)) (4) ________________________________________________ 

 

p6 processo Que tipo de produto você tende a comprar mais online? (é possível 

marcar mais que uma alternativa) 

▢ Serviços de comida e delivery (ifood e similares) (1)  

▢ Roupas e sapatos (2)  

▢ Acessórios (bonés, joias, bijuterias e similares) (3)  

▢ Serviços de Streaming (assinatura de netflix e similares) (4)  

▢ Produtos de estética (self care, cremes, hidratantes e similares) (5)  

▢ Produtos de estética (maquiagem, perfumes e similares) (6)  

▢ Eletrodomésticos (7)  
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▢ Eletrônicos (computadores, celulares e similares) (8)  

▢ Eletrônicos (secador de cabelo, máquina de barbear e similares) (9)  

▢ Serviços como viagens e reservas de hotel (10)  

▢ Outros (quais?) (11) 

________________________________________________ 

 

p7 processo Ainda falando sobre compras online, já realizou ou realiza compras em 

algum destes sites? (é posível marcar mais que uma alternativa) 

▢ Shoptime (1)  

▢ AliExpress (26)  

▢ Amazon (27)  

▢ Submarino (2)  

▢ OLX (3)  

▢ Magazineluiza.com.br (4)  

▢ Mercado Livre (5)  

▢ MadeiraMadeira (6)  

▢ Netshoes.com.br (7)  

▢ CasasBahia.com (9)  

▢ PontoFrio.com (10)  

▢ Loja HP (12)  

▢ Dafiti.com.br (moda) (13)  
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▢ Kanui.com.br (produtos esportivos e estilo de vida) (14)  

▢ Tricae.com.br (produtos para bebês e crianças). (15)  

▢ Mobly (16)  

▢ Centauro (18)  

▢ Elo7 (19)  

▢ ShopFácil (20)  

▢ Shein (24)  

▢ Wish (25)  

▢ Supermercado Online (Carrefour, Condor e similares) (21)  

▢ Zattini.com.br (8)  

▢ Nenhuma das anteriores (22)  

▢ outros (23) ________________________________________________ 

 

Pular para: p8 processo Se p7 processo = Nenhuma das anteriores 

Pular para: p8 processo Se p7 processo = outros 
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p7a processo Sobre a questão anterior, marque apenas os sites que mais gosta e 

utiliza (é posível marcar mais que uma alternativa): 

▢ Shoptime (1)  

▢ AliExpress (22)  

▢ Amazon (26)  

▢ Submarino (2)  

▢ OLX (3)  

▢ Magazineluiza.com.br (4)  

▢ MadeiraMadeira (5)  

▢ Mercado livre (6)  

▢ Netshoes.com.br (7)  

▢ CasasBahia.com (9)  

▢ PontoFrio.com (10)  

▢ Loja HP (12)  

▢ Dafiti.com.br (moda) (13)  

▢ Kanui.com.br (produtos esportivos e estilo de vida) (14)  

▢ Tricae.com.br (produtos para bebês e crianças). (15)  

▢ Mobly (16)  

▢ Centauro (18)  
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▢ Elo7 (19)  

▢ ShopFácil (20)  

▢ Supermercado Online (Carrefour, Condor e similares) (21)  

▢ Shein (25)  

▢ Wish (24)  

▢ Zattini.com.br (8)  

 

Intervalo de 

página 

 

p8 processo Falando agora sobre a sua experiência com compras online, no sentido 

de facilidade, classifique seu nível de dificuldade nas alternativas a seguir (1 sendo 

extremamente complicado, 5 significando extremamente fácil e "não se aplica" se a 

alternativa não se aplica na sua situação).  
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1 - 
extremamente 

complicado 
(1) 

2 - 
complicado 

(2) 

3 - 
indiferente 

(3) 

4 - 
fácil 
(4) 

5 - 
extremamente 

fácil (5) 

Não Se 
Aplica 

(6) 

Na hora de 
pesquisa e 
decisão de 

compra, 
como foi o 

processo de 
compra? (1)  

o  o  o  o  o  o  

Como foi o 
processo de 

encontrar 
os botões 
de compra 

e as 
informações 
necessárias 
para efetuar 
o pedido? 

(2)  

o  o  o  o  o  o  

Como foi o 
processo de 
encontrar o 
produto nas 
condições 

desejadas? 
(3)  

o  o  o  o  o  o  

Intervalo de 

página 

 

 

 



 
 

68 

p8a processo Sobre a sua experiência com compras online, no sentido de 

satisfação, classifique seu nível de dificuldade nas alternativas a seguir (1 sendo 

extremamente insatisfeito, 5 significando extremamente satisfeito e "não se aplica" 

se a alternativa não se aplica na sua situação). 

 
1 - 

extremamente 
insatisfeito (1) 

2 - 
insatisfeito 

(2) 

3 - 
indiferente 

(3) 

4 - 
satisfeito 

(4) 

5 - 
extremamente 
satisfeito (5) 

Não 
Se 

Aplica 
(6) 

Satisfação 
com o 

serviço de 
entrega (4)  

o  o  o  o  o  o  

Satisfação 
com o 

produto 
recebido 

(integridade 
do pacote, 

qualidade do 
produto e 

outros 
relacionados) 

(6)  

o  o  o  o  o  o  

Para efeito 
de validação, 

marque a 
opção "não 

se aplica" (9)  

o  o  o  o  o  o  

Satisfação 
com o 

serviço pós 
compra 

(SAC, chat, 
whatsapp, 

email e 
telefone, 

envolvendo 
devoluções) 

(7)  

o  o  o  o  o  o  
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pteste De 1 a 5 (1 extremamente confortável e 5 extremamente desconfortável), 

quanto que você enquanto consumidor se sente confortável em usar a tecnologia 

para procurar produtos e serviços?  

 
1- 

extremamente 
confortável (1) 

2 - 
confortável 

(2) 

3 - 
indiferente 

(3) 

4 -
desconfortável 

(4) 

5 - 
extremamente 
desconfortável 

(5) 

uso de 
tecnologia 

(1)  
o  o  o  o  o  

 

 

p9 processo Durante a compra realizada online, quais foram as principais 

dificuldades percebidas durante o processo? (é possível marcar mais que uma 

opção) 

▢ Layout do site (em questões de navegação e facilidade para encontrar 

informações) (1)  

▢ Botões de compra e informações (2)  

▢ Opções de pagamento limitadas (3)  

▢ Ofertas de acordo com o que foi pesquisado (4)  

▢ Os canais de relacionamento deixam a desejar (5)  

▢ Problemas em devolução e reembolso (6)  

▢ Nunca tive problemas com os fatores descritos (7)  

 

p10 processo Em compras online, onde também existe a possibilidade de realizar as 

compras em loja física, no momento de um problema, você prefere resolver 

presencialmente ou em um canal de atendimento online? 

o Prefiro online, pela conveniência de não precisar sair de casa. (1)  

o Prefiro online, porque acho que é mais fácil do que resolver presencialmente. (2)  
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o Prefiro presencialmente, para falar de problemas mais específicos. (3)  

o Prefiro presencialmente, já que falar com uma pessoa física me dá a certeza de que 

o problema foi resolvido (4)  

o É indiferente, resolvo da melhor forma que o momento me permite (5)  

 

P11 processo Agora falando de compras em geral, você prefere realizar compras 

online ou ao vivo? 

 

Online, por 
praticidade 

(não 
precisar 
sair de 

casa) (4) 

Online, pela 
facilidade 

de 
comparação 

de um 
produto em 
relação a 
outro (5) 

Online, 
pela 

variedade 
de preços 
e ofertas 

(6) 

Ao vivo, 
por 

questões 
de 

segurança 
(7) 

Ao vivo, por 
poder testar o 

produto e 
resolver o 
problema 

imediatamente 
(8) 

Ao vivo, pela 
oportunidade 

de 
negociação. 

(9) 

No caso de 
alimentação (1)  o  o  o  o  o  o  

No caso de 
compras de 

base (mercado, 
farmácia e 

similares) (12)  

o  o  o  o  o  o  

No caso de 
roupas e 

sapatos (2)  
o  o  o  o  o  o  

No caso de 
acessórios 

(bonés, 
bijuterias e 

similares) (3)  

o  o  o  o  o  o  

No caso de 
produtos de 

estética 
(maquiagem, 
hidratantes e 
similares) (7)  

o  o  o  o  o  o  

No caso de 
eletrônicos 
(secador de 

cabelo e 
similares) (8)  

o  o  o  o  o  o  
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No caso de 
eletrônicos 

(computadores, 
tablet, celulares 
e similares) (5)  

o  o  o  o  o  o  

No caso de 
eletrodomésticos 
(geladeira, fogão 
e similares) (6)  

o  o  o  o  o  o  

No caso de 
produtos de 
mídia mistos 
como livros, 

DVD's de filmes 
e videogames e 
similares (10)  

o  o  o  o  o  o  

 

 

 

Intervalo de 

página 

 

p12 processo Você costumava realizar compras pela internet antes da pandemia 

covid 19? 

o Sim, com frequencia. (1)  

o Sim, mas não tão frequentemente (2)  

o Não. Comecei por conta da pandemia (3)  

 

Pular para: Fim do bloco Se p12 processo = Não. Comecei por conta da pandemia 
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p13 processo Antes da da pandemia, qual era sua frequencia de compra em um 

período de 6 meses? 

o Pelo menos 1 vez a cada 6 meses (1)  

o Pelo menos 1 vez a cada 3 meses (2)  

o Pelo menos 1 vez por mês (3)  

o Pelo menos 1 vez a cada 15 dias (4)  

o Pelo menos 1 vez por semana (5)  

o Até 3 vezes por semana (6)  

o Mais que 3 vezes por semana (7)  

 

Fim do bloco: processo de compra online 
 

Início do bloqueio: dados sociodemográficos 

 

incentivo final 

 

 

 

p1 dados dem Em qual estado brasileiro você mora? 

▼ Acre (AC) (1)... Tocantins (TO) (29) 

 

 

Intervalo de 

página 

 

 

p2 dados dem Quantos anos você tem? 

 10 17 23 30 36 43 49 56 62 69 75 
 

Arraste o cursor até o número que 
representa a sua idade ()  
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Intervalo de 

página 

 

p3 dados dem Qual o gênero com o qual você se identifica? 

o Feminino (1)  

o Masculino (2)  

o Outro (3)  

o Não desejo informar (4)  

 

 

Intervalo de 

página 

 

p4 dados dem Qual é o seu estado civil? 

o Solteiro (a) (1)  

o União Estável (2)  

o Casado (a) (3)  

o Divorciado (a) (4)  

o Viúvo (a) (5)  

 

 

Intervalo de 

página 

 

p5 dados dem Selecione o seu grau de instrução de acordo com a lista abaixo: 

▼ Fundamental Incompleto (1)... Pós graduação e outros (9) 

 

 

Intervalo de  
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página 

p6 dados dem Qual a faixa de renda familiar que mais se aplica a sua situação 

atual? 

o Até ou menor que R$ 1.748,59 (1)  

o Entre R$ 1.748,59 e R$ 3.085,48 (3)  

o Entre R$ 3.085,48 e R$ 5.641,64 (4)  

o Entre R$ 5.641,64 e R$ 11.279,14 (5)  

o Até ou maior que 11.279,14 (6)  

 

 

Intervalo de 

página 

 

p7 dados dem Quantos computares tem em casa?  

o 1 (1)  

o 2 (2)  

o 3 (3)  

o 4 ou mais (4)  

 

 

Intervalo de 

página 

 

p8 dados dem Com quem você mora? 
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o Pais (1)  

o Irmãos (2)  

o Apenas mãe / apenas pai (3)  

o Parentes (avós, tios) (4)  

o Amigos (5)  

o Parceiro (a) (6)  

o Parceiro (a) e filhos (9)  

o Filhos (10)  

o Sozinho (a) (7)  

 

 

Intervalo de 

página 

 

p9 dados dem Falando sobre renda familiar, quem é o principal contribuinte de 

renda? 

o Pai (1)  

o Mãe (2)  

o Pai e Mãe (3)  

o Cônjugue (5)  

o Eu (4)  

 

 

Intervalo de 

página 

 

p10 dados dem Tem filhos ou pessoas sob sua responsabilidade? (pessoas se 

refere a menores, parentes e/ou idosos) 
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o Não tenho filhos nem pessoas sob minha responsabilidade (1)  

o Tenho 1 filho (2)  

o Tenho 2 filhos (3)  

o Tenho 3 ou mais filhos (4)  

o Não tenho filhos, mas tenho pessoas sob a minha responsabilidade (5)  

o Tenho filhos e pessoas sob minha responsabilidade (6)  

 

 

Intervalo de 

página 

 

p11 dados dem Defina, em poucas palavras o que você acredita ser um jovem na 

sociedade atual. 

________________________________________________________________ 

 

 

Intervalo de 

página 

 

p11a dados dem Você se encaixa na definição de "jovem" da pergunta anterior? 

o Sim (1)  

o Não (2)  

 

 

Intervalo de 

página 

 

sorteio Para participar do sorteio de R$ 100,00, por favor, insira seu e-mail na caixa 

abaixo. 

________________________________________________________________ 

 

Fim do bloco: dados sociodemográficos 

 


