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Para conhecer, e compreender, a Geração Z enquanto consumidores e cidadãos 

participativos de uma sociedade civil, a equipa Milenar efectuou um conjunto 

de inquéritos e entrevistas de Dezembro 2020 a Fevereiro de 2021.

A análise debruçou-se sobre os comportamentos nas redes sociais, a sua relação 

com influenciadores e marcas, a sua posição social no que toca ao activismo

e voluntariado, as suas expectativas em relação ao seu futuro profissional 

e a pandemia.



POPULAÇÃO 
PORTUGUESA POR 
PERCENTAGEM

POPULAÇÃO TOTAL 
10 295 909

GERAÇÃO Z (NASCIDOS ENTRE
1995-2010)

2 567 000



Pesquisa quantitativa:
Confirmar estas tendências e 

calcular as percentagens

Análise sócio-demográfica
Pesquisa qualitativa:

Perceber as principais tendências 
e apurar novos insights

=

INFORMAÇÃO GLOBAL ENTREVISTA QUESTIONÁRIO

ESTUDO DE TENDÊNCIAS 2021 



01
PERFIL DOS 
ENTREVISTADOS 



GÉNERO

16 ENTREVISTADOS

Feminino

Masculino

62,5 %

37,5 %

6,25 %

62,5 %

18,75 %

IDADE

12,5 %

50 %

Entre 15 e 18 : 

Entre 19 e 22 : 

Entre 23 e 26 : 37,5 %

LOCALIZAÇÃO

Centro 68,75 %

OCUPAÇÃO

Estudante

Trabalhador

50 %

25 %

Desempregado 25 %

Sul 31,25 %

HABILITAÇÕES 
LITERÁRIAS

Ensino Secundário

Licenciatura

Mestrado

Pós-Graduação

18,75 %

12,5 %

6,5 %

62,5 %



02
PERFIL DOS 
INQUIRIDOS 



GÉNERO

200 INQUIRIDOS

Feminino

Masculino

76,5 %

23,5 %

6,25 %

62,5 %

18,75 %

HABILITAÇÕES 
LITERÁRIAS

Ensino Secundário

Licenciatura

Mestrado

IDADE

25,5 %

38.5 %

Entre 15 e 18 : 

Entre 19 e 22 : 

Entre 23 e 26 : 23,5 %

OCUPAÇÃO

Estudante

Trabalhador

63 %

16,5 %

Desempregado 10,5%

Trabalhador-
Estudante

10%

8,5 %

44,5 %

31,5 %

Ensino Básico 15,5 %
12,5 %Entre 11 e 14 : 

LOCALIZAÇÃO

Centro

Regiões Autónomas

66,5 %

4,5 %

Norte

Sul

14,5 %

14,5 %



PREOCUPADA

PREGUIÇOSA

INOVADORA

DIGITAL

ANSIOSA

CRIATIVA

A GERAÇÃ O Z É:

FLEXÍVEL



03
COMUNIDADE E 
ACTIVISMO



CAUSAS/ASSUNTOS QUE OS PREOCUPAM

QUESTÕES
AMBIENTAIS

VIOLÊNCIA DOMÉSTICAFALTA DE INFORMAÇÃ O/
DESINFORMAÇÃO

ASCENSÃ O DA EXTREMA DIREITASAÚDE MENTAL CAUSAS SOCIAIS (RACISMO, 
XENOFOBIA, FEMINISMO, 

HOMOFOBIA, ETC.



Geração Z enquanto 
pessoas e na sociedade

§ Geração movida por causas, que tem bem definida 
as que quer apoiar;

§ Querem que a sua cultura se misture com os 
deveres cívicos;

§ Esperam que as mesmas tenham um impacto 
posi=vo na sociedade e no mundo;

§ Procuram novos projetos;

§ Valorizam o contacto e a relação com os outros, é 
por aqui que desenvolvem a sua personalidade e 
interesses;

§ Mais conscientes e sem problema em falar sobre o 
impacto da saúde mental.



60,5%
DOS INQUIRIDOS 
NÃO FAZ 
VOLUNTARIADO.



EU JÁ ...

Partilhei informação sobre 
causas/problemáticas no meu perfil 

62,5 %

Mudei o meu comportamento devido a 
informação partilhada nas redes sociais 
online

59,5 %

Apoiei algum movimento/causa através 
das redes sociais online

64 %

Sigo contas de ativismo nas redes sociais 
online

40 %

Participei numa causa através das redes 
sociais online

28,5 %

Tornei-me mais consciente através dessa 
informação partilhada ou acessada 
através das redes sociais online

68,5 %
Sinto-me mais informado(a) através da 
informação disponibilizada nas redes 
sociais online

71 %



04
IMPACTO DA 
PANDEMIA NA 
GERAÇÃO Z



Adaptei-me 
facilmente.

Adaptei-me
com alguma 
dificuldade.

Foi muito 
di5cil.

Não me 
adaptei.

Como se adaptaram ao período
de confinamento?

43,5 % 40 % 10,5 % 6 %



“Tentei priorizar o eu ao invés dos outros. 
A nossa vida era muita focada na vida 

social, e agora as prioridades foram 
redefinidas. O importante é estarmos bem 

com as nossas escolhas. Aprendi a viver 
bem num estado de solitude.”

Como lidaram com a saúde mental
durante a pandemia?

“Começei a ser acompanhado 
por psicólogo e passei a fazer 

terapia.”

“Tentei refugiar-me noutros 
meios digitais.”

Não me mantenho isolada 
através do contacto on-line 
com amigos e familiares .

“Tentei ter uma roEna, 
experimentar coisas novas e 
praEcar acEvidades Gsicas e 

esforçar-me para que os dias não 
parecessem todos iguais.”

“A minha saúde mental melhorou, 
esEve calma durante toda a 

quarentena e agora sinto que me 
controlo muito melhor, e por isso, 

sinto que estou muito mais 
tranquila a vários níveis.”



“Em termos escolares a 
pandemia facilitou e 

prefiro ter aulas online.”

“Com os estudos online os 
professores acabaram por 

facilitar, porque também foi 
novidade para eles. Alguns 

professores não se 
adaptaram tão bem, e isso 

refle=u-se nas notas.”

ENSINO SECUNDÁRIO (15-18)



ENSINO SUPERIOR (18-23)

“Com aulas online consigo 
concentrar-me melhor na 
matéria e trabalhar nos 

meus projetos ao mesmo 
tempo.”

“Muitos desafios. Estou a 
acabar a minha tese e >ve 
dificuldade em contactar 

com as pessoas para fazer 
a parte prá>ca.” 

“Estava a >rar mestrado e 
a pandemia ajudou, 
porque em algumas 

disciplinas o exame foi 
trocado por um trabalho.”



RECÉM LICENCIADOS (23-26)

“Sinto que com a 
pandemia re>raram-se as 

condições aos 
empregados”

“No final da licenciatura 
apanhei o início da 

pandemia e não consegui 
despedir-me dos meus 

colegas com quem es>ve 3 
anos.”

“Fecharam-se muitas 
portas e as empresas não 

têm capacidade para 
contratar."

“Não pude 
candidatar-me a empregos 

em Lisboa porque é
impossível mudar de 

cidade com a pandemia.”



Ajudou na 
autodescoberta.

37%

Fez-me dar valor ao que é 
importante na vida.

73%

Fez-me repensar as 
escolhas para o futuro.

43%

Pra=quei mais 
a=vidade >sica.

37,5%

Melhorou a minha relação 
com a minha família.

28,5%

Tornou-me mais
forte.

42%

Tive mais tempo para 
novos hobbies.

43,5%

De um ponto 
de vista posi/vo, 

a pandemia:



TER NEGÓCIO PRÓPRIO

TER UM EMPREGO ESTÁVEL 

ESTAR CONFORTÁVEL 
FINANCEIRAMENTE 

CUIDAR DA SUA SAÚDE 
MENTAL

CRIAR ROTINAS

TORNAR-SE INDEPENDENTE

AMBIÇÕES FUTURAS

ARRANJAR EMPREGO NA
ÁREA DE FORMAÇÃO



EM TERMOS DE ASPIRAÇÕES 
FUTURAS:

86,5%

Está feliz com a área 
que escolheu.

27,5%

Gostava de mudar de área de 
trabalho/estudo.

99%

Acha importante desenvolver competências 
para além da área de

formação.

75%

Gostava de transformar um dos seus 
hobbies em emprego.

56%

Prefere conciliar o trabalho remoto 
com o trabalho presencial.



Os valores principais que a Geração Z 
valoriza numa empresa 

Segurança a nível 
do ordenado.

Espirito de equipa 
/entre-ajuda.

Seguro de saúde.

Ações de solidariedade.

A<vidades fora do  local 
de trabalho.

Preocupação ambiental.

Ambiente jovem e 
dinâmico.

Respeito e igualdade de 
tratamento.

Desafios
profissionais



Geração Z no mercado 
de trabalho

§ Querem ser confrontados com desafios profissionais 
que os façam senKr moKvados, desafiados para não 
caírem na monotonia;

§ Poderão surgir novos negócios, porque há interesse 
em transformar hobbies em profissão e conciliar o 
freelancing com o trabalho numa empresa;

§ Valorizam o bom ambiente de trabalho e o espírito 
de equipa e entre-ajuda;

§ Dão prioridade a vida pessoal;

§ Querem ter perpecKvas de evolção na carreira e 
constante formação;

§ Não estão dispostos a irem contra o que acreditam, 
por muito que queiram um determinado emprego;



05
REDES 
SOCIAIS



97,5% 33%

Redes sociais mais u/lizadas

70%86% 9,5%16%35%44,5% 38,5% 4%



51,5% DOS INQUIRIDOS PASSA ENTRE 3 A 4 
HORAS DIÁRIAS NAS REDES SOCIAIS.

Apenas 3% utiliza as 
redes durante a manhã. 

16,5% utiliza as redes 
durante a tarde. 

Uma parte significativa 
(39,5%) utiliza à noite. 

Grande parte (41%) 
utiliza o dia todo. 



RAZÕES PARA USAREM AS REDES

COMPRAS ONLINE
(19%)

JOGAR
(13,5%)

ASSUNTOS DE TRABALHO 
(31%)

FONTE DE INSPIRAÇÃO 
(53,5%)

SOCIALIZAR 
(93%)

FONTE DE INFORMAÇÃO 
(69,5%)

PASSAR O TEMPO
(85%)

VER VÍDEOS 
(61%)



APESAR DE 86,5% ACHAR QUE AS REDES SOCIAIS TÊM UM 
IMPACTO POSITIVO, OS INQUIRIDOS AFIRMAM JÁ:

Ter denunciado 
alguma conta 

ou post 

84%

Ter parKcipado 
numa discussão

44,5%

Ter recebido 
mensagens de 

cariz sexual

61,5%

Ter sido 
insultado(a) em 

comentários

27,5%

Ter deixado de 
parKlhar 

assuntos/opiniões 
por medo de ser 

criKcado(a)

36,5%

Ter apagado um 
post por ter 
poucos likes

30%

Ter pensado em 
apagar o perfil 

de uma das 
redes sociais

42,5%



“É mais seguro, tendo em conta os perigos 
da internet, segurança-

“Consigo controlar quem vê a minha 
informação e conteúdo.”

“Prefiro senBr que tenho algum controlo 
sobre quem tem acesso ao que parBlho.”

“Não me sinto confortável em 
expor-me para um público que não 
conheço.”

“Não me quero expor facilmente.”

66%  TEM O SEU 
PERFIL PRIVADO



Geração Z nas redes sociais

§ Passam muito tempo nas redes socias;

§ São uma ferramente de socialização, mas também 
uma fonte de informação, uma forma de se 
conectarem com o resto do mundo e se envolverem 
em causas;

§ Usam como fontes de inspiração, de criação de novos 
projetos e negócios;

§ É uma geração consciente dos perigos das redes 
sociais, mas não é algo que os faça deixar de as 
uKlizar.



06 INFLUENCIADORES



37% 
31,5% 

20% 
11,5% 

Em média, quantos 
influenciadores seguem?

NÃO SIGO
NENHUM

MAIS DE 20

DE 10 A 20

DE 1 A 10

Motivos para deixar de seguir 
um influenciador

47,5% 

33% 

71,5% 

19,5% 
25,5% 

Conteúdo
repe**vo

Muitos stories e 
posts

Comportamento 
intolerante

Demasiado conteúdo 
patrocinado

Mudança repen*na 
das temá*cas



O que mais apreciam nos influenciadores?

HONESTIDADE

SENTIDO DE HUMOR

GENUINIDADE

TRANSPARÊNCIA

MANEIRA DE SER

MOSTRAR O SEU
LADO MAIS "REAL"

PERSONALIDADE



TIPO DE CONTEÚDO PREFERIDO

FOTOGRAFIA
(51,5%)

FITNESS
(29%)

ECO-FRIENDLY 
LIFESTYLE

(26,5%)

GAMING 
(22%)

CONTEÚDO DE
SENSIBILIZAÇÃO

(39%)

MOTIVACIONAL
(37%)

MODA E BELEZA
(50,5%)

LIFESTYLE
(62,5%)

DESPORTO
(23,5%)

NUTRIÇÃO
(21%)

HUMOR
(54%)

INFORMAÇÃO/NOTÍCIAS
(41,5%)



Geração Z e os
influencers § Há alguma desconfiança sobre o que é opinião 

verdadeira ou publicidade, devido ao excesso de 
giveaways, códigos promocionais, conteúdo 
promocional, entre outros.;

§ Devem uKlizar as suas plataformas para fazerem algo 
de bom e não apenas par apelarem ao consumismo, 
já que têm grande visibilidade online;

§ A nível de comunicação, devem ter em conta a forma 
como abordam determinados tópicos, para não 
prolongarem estereóKpos.



07MARCAS



São mais influenciados numa decisão de compra por:

INFLUENCIADORES

21,5%

PESSOAS PRÓXIMAS

77%

CELEBRIDADES

1,5%



50% DOS ENTREVISTADOS NÃO PESQUISAM 
AS MARCAS ANTES DE COMPRAR, A NÃO 
SER QUE:

seja um inves;mento maior
(ex.: máquina fotográfica; telemóvel…)

De modo geral, tendo em conta as possibilidades 
monetárias do momento, optam pelo produto com preço 
mais acessível.

Quando é feita pesquisa, essa é a nível de produtos de 
higiene e maquilhagem.



77% 59% 45,5% 41% 16% 14,5% 7,5%

ÁUDIO
(Podcasts)

VÍDEOS
(youtube)

REVISTAS ONLINE 
E BLOGSREVIEWS

FOTOGRAFIAS,
INFOGRÁFICOS, 

ILUSTRAÇÕES

EMAIL,
NEWSLETTER

POSTS
(instagram, 

facebook, twitter)

Formatos preferidos para saber 
mais sobre as marcas



83,5% 

63,5% 

46% 

73% 

47% 

69,5% 

36% 

41% 

54% 

29% 

Qual o tipo de comunicação que as marcas
devem ter nas suas redes sociais?

SIMPLES DIRETA CRIATIVAPRÁTICA DIVERTIDA APELATIVA TRANSMITE
UMA

MENSAGEM

CONTEÚDO
ACTUAL

PROMOVE A 
INTERAÇÃO

MARCA 
A DIFERENÇA



Qual o formato de conteúdo que mais 
gostam nas redes sociais?

Diretos Reels Vídeos 
curtos

IGTV Stories Imagens,
fotografias

8 % 37%
48,5 %

14,5% 74%
68%



Quais as temáticas que mais gostam 
de ver nas redes das marcas?

POSTS
INFORMATIVOS

PARCERIAS COM 
PESSOAS FAMOSAS

DICAS GIVEAWAYS

DIY

TUTORIAIS



Geração Z enquanto 
consumidores

§ Valorizam os preços, mas tentam optar por um 
consumo mais consciente;

§ Pretendem apostar na compra de produtos de marcas 
sustentáveis/cruelty free;

§ São práKcos e querem uma comunicação simplificada 
e direta, mas ao mesmo tempo criaKva e diferente, 
sem ser ridícula;

§ Querem ver mais do que um simples post a incenKvar 
a compra;

§ Gostam de dicas – DIY, Sugestões e que transmita 
algum Kpo de informação relevante e interessante.



A Geração Z é a definição sociológica para a geração de pessoas nascidas entre 1995 

e 2010, atualmente entre os 25 e 10 anos de idade. Em Portugal são cerca de 2.5 milhões, 

representando 25% da população Portuguesa. Esta geração nasceu no mundo digital, 

e domina todas as ferramentas e tecnologias. Para a Geração Z, o conceito offline é-lhe 

desconhecido, está sempre online.

Esta geração interage de forma muito própria com as Instituições de poder procurando 

sempre a colaboração e descentralização da comunicação.

Esta é a geração que vai ditar as regras do mercado e os diretores de marketing e 

comunicação precisam de estar mais atentas aos seus comportamentos e à sua influência 

e serem seus aliados para estarem presentes no Futuro.



ESTUDOS DE MERCADO

A agência pioneira de Influence Media em Portugal.
Há 7 anos que trabalhamos com Marcas, Influenciadores e Criadores de 

Conteúdo. Criamos campanhas de branded content em todas as 
plataformas online, fes=vais e eventos.

Sim, vamos trabalhar juntos.

milenarmedia.pt

ana. marques@milenarmedia.pt
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