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O presente artigo propõe uma análise de comportamento e identificação das principais 

tendências de consumo envolvendo a Geração Z, entendida como aquela que não apreende o 

mundo sem a internet e a linguagem cyber, e que busca, sempre, informações curtas e rápidas. Os 

consumidores deste grupo estão habituados a serem independentes devido à ausência dos pais em 

casa, caracterizando-se, desta forma, como individualistas. A literatura delimita esta geração 

como as pessoas nascidas entre os anos de 1995 até 2010, dotadas de características particulares, 

e que,  se diferenciam das outras gerações, ao  desenvolverem várias atividades ao mesmo tempo 

(são denominados multitask). As peculiaridades desta nova era de consumidores geram impacto 

imediato em como as marcas devem se posicionar e repensar seus negócios e/ou estratégias de 

marketing, uma vez que, a capacidade de atenção dos Gen Zers é estimada em apenas oito 

segundos, em comparação aos dozes segundos da geração que a precede, Millenials ou Geração Z 

(nascidos entre 1980 até início de 1990). Logo, captar a atenção da Geração Z torna-se um 

desafio por parte das marcas de moda, principalmente, por ser uma geração comprometida, 

conectada socialmente, que conhece as ferramentas certas para expressar seus desejos e emoções, 

que possui amplo acesso à informação via internet e que exige, das empresas, posicionamento 

político alinhado com seus pensamentos. Outra qualidade importante no mapeamento destes 

consumidores é sua tendência à frustração e à ansiedade. A hiperconectividade traz consigo a 

sensação e necessidade de estar sempre à par de tudo o que ocorre no mundo e, ainda, de ter uma 

opinião formada sobre os fatos mais polêmicos e atuais da sociedade. As redes sociais, e seus 

filtros, igualmente exercem grande relevância nesta questão, visto que a pressão por uma vida 

perfeita, e “Instagramavel”, os leva à uma busca incessante por momentos que gerem fotos para 

serem postadas. Neste trabalho, apresentou-se uma síntese dos últimos estudos sobre os Gen Zers 

e como este público interage com as atuais tendências de consumo, bem como quais são as 

mudanças futuras que podem surgir por conta destas novas características de público alvo, 

visando compreender as necessidades e expectativas de mercado deste novo grupo de 

consumidores.  
 

 

 


