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RESUMO 

 
Os indivíduos que compõem a Geração Y cresceram com desenvolvimento tecnológico, 
com os excessos econômicos e empresariais. Todavia a sua maturidade esta associada 
aos movimentos do consumismo e do materialismo, ao mesmo tempo ligados as 
questões sociais e ambientais. Por isso este artigo tem como objetivo analisar o 
comportamento de consumo desta geração, com ênfase no consumo exagerado ao 
consciente. Na presente pesquisa é avaliado o perfil e comportamento de consumo que 
caracteriza essa geração, assim como os fatores e as variáveis demográficas (sexo, 
idade, rendimento). A compreensão dos conceitos ocorreu através de pesquisas 
bibliográficas, e as características dos indivíduos por meio de um estudo exploratório 
descritivo de natureza quantitativo com coleta de dados a partir da aplicação de 
questionários em Fortaleza, no estado do Ceará, no qual amostra da pesquisa teve 99 
entrevistados, composta por jovens universitários e não universitários que compõem 
esta geração, com faixa etária de 20 a 30 anos, sendo 68% dos entrevistados já atuam no 
mercado de trabalho. Conclui-se que esses jovens apresentam um equilíbrio no 
comportamento de consumo, ou seja, em alguns momentos de sua vida agem de forma 
consciente economizando energia, água além de planejarem algumas compras, em 
outros realizam compra por impulso consumindo exageradamento de forma impulsiva.  
 
Palavras-Chave: Geração Y. Comportamento de Consumo. Consumismo.Consumerismo.   

 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 

The individuals who compose the Generation Y grew with technological development, 
with economical excess and business. Nevertheless their maturity is associated with 
movements of consumerism and materialism, at the same time connected with 
environmental and social questions. That is the reason why this article has as intention, 
to analyze the consumption behavior of this generation, with emphasis of conscious 
exaggerated consumption. In this present investigation the behavior and the profile of 
this generation is analyzed, also the factors and the demographic variables (sex, age and 
income…). The knowledge of the concepts occurred through bibliographic searching 
and the individual characteristics through quantitative studies with survey data from 
questionnaires realized in Fortaleza, state Ceará, of where the public99 respondents had 
involved was students and non graduate who compose this generation, aged 20-
30 years, 68% of respondents alreadywork in the labor market, it is concluded that these 
young people have a balance on consumption patterns,ie, being conscious and 
exaggerated. 
 
 
Keywords: Generation Y, Consume Behavior´s, Consuming,Consumerism. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A Geração Y compreende as pessoas nascidos entre os anos 1978 e meados dos 

anos 1990. Esse grupo tem sido foco de estudo de diversas áreas do conhecimento 

relacionados ao ritmo de mudanças, a necessidade e desejo, o grau de interatividade, o 

acesso à informação e o entendimento do mundo, ou seja, as formas de consumo de 

serviços e produtos pagos ou gratuitos, que definem a nova forma de ser e agir da 

sociedade(VASCONCELOS, et al. 2009) 

Alguns estudiosos a definem esta geração como sendo a do Milênio, como 

também da Internet, devido os indivíduos serem dinâmicos, criativos, persistentes, com 

facilidade de expressão, empreendedores, inteligentes, que buscam inovação e 

entretenimento, extremamente conectados às tecnologias, dominam com facilidade e 

totalmente familiarizado com a internet. Sempre atentos e dando mais importâncias as 

questões relacionadas à sustentabilidade do planeta.  

Esses jovens apresentam um perfil de consumo totalmente diferente das 

gerações passadas, pois gostam de ser estimulados e possuem necessidades crescentes 

de consumo. Todavia buscam informações e referências que auxiliem o que é melhor 

naquela categoria de produto ou serviço, naquilo que está procurando ou que deve ser 

descartado.  

Ao mesmo tempo, que eles são consumistas, ou seja, compram por prazer, por 

impulso, por status, pela qualidade, pelo preço e sucesso da empresa no mercado, eles, 

também têm a preocupação com o consumo sustentável, cuja escolha está associada a 

diversos benefícios e malefícios que o produto pode proporcionar ou causar a pessoa ou 

ao ambiente.  

Partindo deste pressuposto, o presente estudo tem como pergunta de partida: a 

geração Y é consumista ou consciente na suas compras? 

Para responder essa pergunta de partida, tem-se como objetivo geral: analisar o 

comportamento de consumo da Geração Y do exagerado ao consciente. 

Por conseguinte tem-se como objetivos específicos: 

� Compreender os conceitos de comportamento do consumidor e segmentação 

de mercado e da Geração Y; 

� Identificar o perfil dos consumidores da Geração Y através da segmentação 

demográfica; e 
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� Caracterizar o consumidor da Geração Y em relação ao consumo consumista 

e consciente. 

De forma a atingir os objetivos propostos, este trabalho estrutura-se da seguinte 

forma: introdução, em seguida, discute-se em quatro seções o referencial teórico 

tratando das questões conceituais do trabalho que são: o conceito de comportamento do 

consumidor, o consumo do exagerado ao consciente, os processo de segmentação de 

mercado e por fim a caracterização da Geração Y. Posteriormente definiu-se a 

metodologia, análise dos dados, e o trabalho é encerrado com as considerações finais. 

 

2. COMPORTAMENTO DE CONSUMO 
 

O consumo é um ato que engloba a compra de um produto ou um serviço, no 

qual este ato pode ocorrer de forma imediata ou no momento oportuno. Sendo a etapa 

final do processo produtivo, antecedido pelas etapas de produção, distribuição e 

comercialização.  

Solomon (2008) descreve que o consumo e a compra em alguns momentos 

ocorrem simultaneamente, pois ao realizar a compra logo acontece o consumo ou pode 

ocorrer à compra e depois de certo período realiza-se o consumo. Portanto o consumo 

pode ser realizado em diversos lugares, em algumas circunstancias têm-se preferências 

por determinado produto ou serviço, pelo significado que os mesmos representam nas 

vidas dos indivíduos, às vezes indo muito além de suas necessidades.   

Todavia a sociedade é constituída por infinitos tipos de consumidores, onde cada 

um possui suas preferências e razoes no momento da sua compra. Por isso o mercado 

direciona bens e serviços buscando atender essa variedade de características dos 

indivíduos. 

Contextualiza-se o comportamento do consumidor como sendo a procura pelo 

bem ou serviço, no qual o consumidor está procurando adquirir para satisfazer uma 

necessidade (uma condição insatisfatória do consumidor), vontade (por algum motivo 

tem vontade experimentar) ou desejo (está por trás de todo o processo de consumo). 

Onde o consumidor possui característica que envolve o seu estilo de vida, a imagem de 

si próprio e a personalidade. Portanto no processo de decisão de compra o mesmo estar 

propício a sofrer influências do mercado, da organização, do meio social e pessoal. 

Além da cultura e meios psicológicos que envolvem motivação e percepção. 

(SOLOMON, 2008). 
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Figura 1 - Comportamento de Consumo: usuários e usos 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Blackwell,Miniard e Engel, 2009. 
 
 

Com base na figura acima determinados grupos de consumidores compartilham 

os mesmos hábitos de comportamento de consumo, diferenciando pela à quantidade 

consumida. Dentro desse grupo têm-se grandes usuários (alto nível de consumo); 

pequenos consumidores (pequena quantidade de consumo); os usuários modernos 

(enquadra-se dentro desses dois extremos). (BLACKWELL, MINIARD E 

ENGEL,2009). 

Por isso determinam comportamento de consumo como um procedimento 

contínuo que inclui várias atividades, como escolha do local de compra, obter 

informações sobre os atributos do produto, as formas de pagamento. Como também o 

consumo pode esta relacionado a auto-realização pessoal ou profissional, ou para 

presentear alguém. Portanto abrange as questões que influenciam antes, durante e 

depois da compra.  

De acordo com Blackwell, Miniard e Engel(2009,p.6): 

O comportamento do consumidor é definido como atividades com que as 
pessoas se ocupam quando obtém, consomem e dispõem de produtos e 
serviços. Simplesmente falando, o comportamento do consumidor é 
tradicionalmente pensando como o estudo de “porque as pessoas compram”, 
sob a premissa de que é mais fácil desenvolver estratégias para influenciar os 
consumidores depois que entendemos porque as pessoas compram certos 
produto ou marcas.  

Toda a População 

Usuários Não-usuários 

Quando é Consumido? Onde é Consumido? Como é Consumido? Quanto é consumido? 

� Proximidade da 
Compra 

� Hora do dia 

� Situação A 
� Situação B 

 

� Uso 1 
� Uso 2 

 

� Usuário Pesados 
� Usuários 

Moderados 
� Usuários Leves 
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O ato de consumir realizado diariamente pelas pessoas decorre de uma eleição, 

em que os mesmos elegem o que, como, e onde vão consumir. Isso influência as 

empresas em relação a sua sobrevivência e lucratividade, baseado nas necessidades, nos 

desejos e estilos de vida dos consumidores. Deste modo compreende-se que atualmente 

o consumidor é quem manda e direciona o mercado, devido a sua capacidade de 

provocar mudanças no processo e etapas de produção das empresas.  

Blackwell, Miniard e Engel (2009) descrevem o comportamento de consumo 

como sendo um estudo dos consumidores como fontes de influência nas organizações. 

Devido às empresas terem adotado uma proposta de marketing total em relação ao 

desenvolvimento de produtos. Portanto as empresas do século XIX estão orientadas 

para o marketing, por isso vão focar mais em permitir que os consumidores as 

influenciem, do que como elas podem influenciar os consumidores. 

Dentro do reconhecimento das necessidades tem-se o ponto de equilíbrio que 

através de um estimulo constata a necessidade ou desejo. Tendo uma motivação e que 

sofre alguma reação para a realização daquela necessidade, findando no resultado final 

que é aquisição do bem ou serviço e no caso de uma empresa, o sucesso ao atingir de 

uma forma bastante eficaz o seu mercado-alvo. 

Todos os indivíduos possuem suas necessidades, mas é diferente a forma como 

cada um irá satisfazê-la. Porem existe as necessidades biogênicas, nas quais é 

indispensável para á vida das pessoas. Entretanto têm-se as necessidades psicogênicas, 

sendo o reflexo do ambiente em que se vive. Na chamada Hierarquia das Necessidades 

estruturada por Maslow contem essas duas necessidades, na qual se entende por 

necessidade como um estado de privação de uma satisfação básica o desejo, como estilo 

que uma necessidade assume quando moldada por uma cultura e pelas características de 

um individuo. (SOLOMON, 2008).      

Primeiramente o individuo busca satisfazer as necessidades básicas, 

posteriormente avança os níveis, sendo cada nível contem suas características e 

benefícios. Por isso o consumidor busca essas necessidades para alcançar as motivações 

desejadas. Quando a necessidade não é satisfeita, não significa que o indivíduo 

permanecerá eternamente frustrado. De alguma maneira a necessidade será transferida 

ou compensada. Daí percebe-se que a motivação é um estado cíclico e constante na vida 

pessoal. 

       Segundo Karsaklian (2008) a teoria de Maslow apresenta as necessidades do ser 

humano constituída em prioridades e hierarquias.  Na qual essa hierarquização 
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corresponderia a uma escalonagem, onde passaria de um nível a outro mais alto, a partir 

do momento que o anterior fosse satisfeito. Sendo fundamentada em três suposições:    

1. Um indivíduo sente diversas necessidades que não possui a mesma 

importância. Por isso podendo ser hierarquizada;  

2. Buscando satisfazer as necessidades que lhe convém mais importante; 

3. Uma necessidade cessa de existir quando for satisfeita e o indivíduobusca 

satisfazer à necessidade seguinte.   

 Sendo ao todo cinco níveis, os quais formam as seguintes necessidades: as 

fisiológicas, de segurança, as sociais, de auto-estima e a sua auto-realização. Isto 

significa que uma necessidade de nível superior surge somente quando a de nível 

inferior for relativamente satisfeita, ou seja, da mais urgente para a menos urgente. 

Portanto refere-se a um formato de pirâmide, onde a base é composta por necessidades 

de nível mais baixo, quando satisfeita vai em direção ao nível mais alto.   

 
Figura 2 – Pirâmide de Maslow 

 
Fonte: Disponível em:  http://www.brunoamaral.com/wpcontent/uploads/2007/08/800pxhierarqui_ 
das_necessidade_de_maslow.pnp. Acessado em:29/03/2011 
 
 

� Necessidades Fisiológicas - são aquelas necessidades primarias considerada 

fundamental para a sobrevivência do ser humano. É essencial satisfazer essas 

necessidades, como comer, beber, dormir e outros. A partir da satisfação das 

mesmas é possível perceber outros estímulos e dar atenção aos assuntos 

secundários e supérfluos.  
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� Necessidade de Segurança - estimula a compra de certo bens no intuito de obter 

uma proteção pessoal. Portanto manter ou melhorar a saúde do corpo da mente. 

Exemplificação: segurança física e pessoal, saúde e bem-estar e outros. 

� Necessidades Sociais (de amor e de participação) consistem nas necessidades de 

integração, de pertencera um grupo social, dar e receber amor e companhia. Os 

produtos são usados como símbolos de amor e carinho, auxiliando as pessoas no 

seu comportamento, ou seja, amizade, convivência, família e outros. 

� Necessidade de Estima é representada pelas necessidades de reconhecimento, 

status e prestígio. Além de buscaro respeito dos outros, há a necessidade e o 

desejo de auto-respeito, independência e auto-afirmação. 

� Necessidade de auto-realização, também, denominada de necessidades de 

realização pessoal, envolve o desejo da pessoa em satisfazer todo seu potencial e 

alcançar tudo o que ele pode se tornar, no âmbito do ser ou do ter.  

Deste modo os consumidores apresentam diferentes necessidades e hábitos que 

englobam os desejos e anseios por produtos e serviços acessíveis que venham ao 

encontram de suas precisões por causa das mudanças nos problemas e necessidades 

pessoais. 

 

2.1 DO CONSUMISMO AO CONSUMO CONSCIENTE, SUA 

REPRESENTAÇÃO SIMBÓLICA 

 

O comportamento de consumo do individuo esta delineado com as normas da 

sociedade, através dos valores e crenças, pela sua própria motivação e hábitos, que 

refletem na aquisição de símbolos, imagens percebidas sobre um produto ou serviço.  

Deste modo os produtos utilizados pelos consumidores ajudam a desenvolver a 

identidade de cada indivíduo, pois os produtos consumidos funcionam como uma 

espécie de diretriz de comportamento. Portanto o ato de consumir pode ser individual 

ou coletivo e em excesso ou consciente. Sendo em excesso ocasiona um descontrole dos 

recursos naturais resultando em uma degradação do meio ambiente, no caso do 

consumo consciente tem-se uma preocupação com o bem-estar social e ambiental, como 

também com as gerações futuras e conseqüentemente busca-se uma melhor qualidade 

de vida para todos. (ALEXANDRE, et al.2008)    
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O consumismo é genericamente definido como a compra sem necessidade, na 

qual, possui um reflexo da era industrial. Esse reflexo é devido ao crescimento das 

indústrias, que resultou em um aumento no desenvolvimento da produção, com uma 

maior variedade de produtos e serviços. (GIGLIO, 2005) 

De acordo com Giglio (2005) o consumismo é caracterizado pela compra sem 

uma reflexão mais apurada sobre as incertezas, tendo uma adoção do modismo e 

influencia do capitalismo. Deste modo proporciona um ato de compulsividade no 

momento do consumo, ocasionando em uma falta de controle, conseqüentemente 

acarretando em um excesso nas compras, ou seja, consumo de produtos ou serviços 

alem das necessidades.  

Para Solomon (2008) o consumidor possui pouco ou nenhum controle sobre o 

consumo. Descreve que o ato de comprar é uma experiência que causa dependência para 

algumas pessoas. Por isso caracteriza em três elementos um comportamento negativo ou 

destrutivo do consumidor: 

1. O comportamento não é uma escolha. 

2. A gratificação derivada do comportamento tem curta duração. 

3. A pessoa tem fortes sentimentos de remorso ou culpa mais tarde.  

Portanto esse ato de consumo é derivado da ausência de experiências em 

compras anteriores, em algumas circunstâncias deixa-se influenciar pela opinião de 

terceiros, pela falta de dialogo no momento da compra, pelo desejo de comprar, seja 

para fazer parte de um grupo ou pela auto-realização. Em algumas circunstancia torna o 

ato de comprar em um vicio. 

Apesar dos crescentes níveis de consumo no mercado atual, surgem movimentos 

que recomendam ter uma resistência ao consumo e torná-los correto. Sendo 

denominados de consumo consciente. (BARROS, 2010; TUCCI, 2010; COSTA, 2010). 

Giglio (2005) relata o consumo consciente como sendo a busca para desenvolver 

a consciência sobre os malefícios do consumo alienado, referindo-se as ações de 

indivíduos ou grupos, procurando implantar uma compra consciente. Todavia procuram 

o equilíbrio entre as necessidades individuais e as possibilidades ambientais, ou seja, 

ensinar o indivíduo modos de consumo, alertá-lo para a falta de recursos naturais, 

educá-lo a comprar de acordo com as suas necessidades e desejos, evitando os excessos.  

O consumo consciente ou ecologicamente correto é aquele que ressalva os 

impactos que um produto pode desempenhar no meio ambiente, existindo uma 

preocupação com o bem-estar social e ambiental. (SCHERER E POLEDNA, 2002). 
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Por isso é crescente a preocupação com as questões ambientais, pelo fato da 

escassez dos recursos naturais, devido à degradação do ambiente, como também as 

crises econômicas e sócias que estão se expandido. Para amenizar esta situação objetiva 

ensinar as pessoas a procurarem adquirir bens ou serviços que sejam produzidos com 

matérias reciclados. 

As atividades relacionadas com o consumo correto englobam a aquisição de 

produtos associados ao comercio justo, ambientalmente corretos, ou a não compra de 

produtos de certas empresas que não tem preocupações com as questões ambientais. 

(FREITAS; REZENDE, 2010). 

Deste modo compreende-se que o consumismo envolve a compulsividade no ato 

de compra, tornando-se quase um vicio, em contrapartida o consumo consciente esta 

relacionado ao ato de compra, o uso e descarte de bens e serviços, de forma correta, ou 

seja, evitando o excesso e agressão ambiental. 

 

3. SEGMENTAÇÃO DEMOGRAFICA DO MERCADO  

 

Compreende-se segmento de mercado como um grupo de consumidores com 

características, necessidades e comportamentos que divergem da sociedade no modo 

geral. Como existem diversos grupos busca-se identificá-los, cada um com suas 

particularidades e diferenças, no intuito de proporcionar produto e serviço adequados. 

Por isso surge a necessidade do processo de segmentação, pois se todos os seres 

humanos fossem iguais não seria preciso a diversificação e variedade de produtos e 

serviços disponíveis no mercado. 

A segmentação de mercado é formada por características, nas quais é 

geográficas, demográfica, psicográfica e comportamental. Essas características possuem 

consumidores com diferentes necessidades, atitudes, comportamentos. Alem de 

buscarem determinados benefícios e qualidades. (KOTLER, 2006). 

De acordo com Solomon (2009) segmentação de mercado é um processo que 

identifica grupos de consumidores que se assemelham de uma ou mais maneiras, 

compartilhando as mesmas preferências e semelhanças. A partir dessa identificação 

desenvolve mensagens e produtos especializados para o determinando grupo.  

Quando a empresa tem o foco direcionado para segmentação de mercado, 

objetiva satisfazer os anseios de seus clientes e aumentar o seu lucro. Por isso é 

necessário compreender os conceitos de comportamento do consumidor, pois desde 
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criança até um grande executivo, diferem entre si em muitos aspectos, principalmente 

pelas diversas características. Por isso a empresa tem que identificar qual segmento de 

mercado pretende alcançar, para atender com eficiência e eficácia.   

Kotler (2006) relata que um grupo de consumidores que possuem as mesmas 

prioridades constitui em um segmento de mercado. Portanto permitir distinguir as 

necessidades e desejos dos diferentes compradores. Esse segmento tem que ser flexível, 

pois as preferências diferem umas das outras. Deste modo existem três tipos de 

preferências como: 

1. Homogênea: os consumidores têm praticamente as mesmas preferências. 

2. Difusas: os consumidores têm as preferências variadas, ou seja, dispersas. 

3. Conglomeradas: o mercado é composto por preferências distintas. 

A característica demográfica é um requisito que auxilia no processo de 

identificação do consumidor, possibilitando descreve quem compra. Por isso faz-se o 

uso da peculiar demográfica para obter o conhecimento em relação às características do 

consumo dos indivíduos. (BLACKWELL,MINIARD E ENGEL, 2009). 

Para Giglio (2005) a dimensão demográfica compreende-se como sendo o 

mercado separado em grupos de acordo com as variáveis básicas, como idade, estrutura 

familiar, ciclo de vida da família, sexo, classe social, renda, grau de instrução, raça, 

religião, ocupação, geração e nacionalidade. Como as variáveis que compõem a 

demografia são consideradas infinitas, sua vantagem esta relacionada à possibilidade 

analisar um ambiente macroeconômico, permitindo avaliar o tamanho do mercado-alvo 

que pretende alcançar, principalmente pela facilidade de se identificar e medir as 

características dos consumidores através das mesmas.   

Portanto essa dimensão corresponde ao tamanho, a estrutura e a distribuição da 

população, ajudando analisar a quantidade de demanda por parte dos consumidores.  

Sendo uma descrição de segmentação de mercado, que por meio da junção das variáveis 

demográficas com o comportamento de consumo específico se define a segmentação. 

Assim possibilitando conhecer como os consumidores se comportam de acordo com 

suas variáveis.  

Entretanto os desejos e anseios dos consumidores variam baseado na sua idade. 

Neste caso as pessoas que pertencem a uma mesma faixa etária, definam quanto a 

muitos outros aspectos, compartilham um conjunto de valores e de experiências 

culturais comuns que mantêm ao longo de suas vidas. Assim cada indivíduo encontra-se 

em sua fase de vida, porém podem estar vivenciando o mesmo ciclo de vida. O seu 
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comportamento é diferente, principalmente devido à sexualidade, onde homens e 

mulheres têm seus costumes, atitudes, opiniões e aspirações; os gostos e preferências 

estão relacionados à questão financeira, ou seja, a renda, na qual determina o que os 

consumidores podem comprar e não exatamente que eles querem comprar; a classe 

social e gerações, na qual cada uma possui seus padrões e estilos, ou seja, as 

características no modo geral. (BLACKWELL,MINIARD EENGEL, 2009) 

Devido à demografia ser composta por infinitas variáveis, é preciso cuidado ao 

escolher - lá, pois cada negócio possui a necessidade de ter variáveis especifica. Por 

meio dos dados demográficos faz-se uma correlação das variáveis com o consumo de 

bens e serviços.  

 
4. A GERAÇÃO Y 

 

O contexto de geração conglomera o conjunto de indivíduos nascidos em uma 

mesma época, influenciados por fatos históricos, originando comportamentos e 

acarretando impacto direto no desenvolvimento da sociedade.  Formando grupos de 

pessoas que possuem visões e valores semelhantes, compartilhando experiências 

culturais, políticas e econômicas.        

O conceitoda Geração Y abrange aos indivíduos nascidos no inicio dos anos de 

1980 até meados de 1990. Essa geração são filhos da geração X (nascidos entre 1965 a 

1979) e netos da geração Baby-Boomers (nascidos 1946 a 1964) e sendo sucedidos pela 

geração Z (nascido na metade da década de 90 até os dias de hoje). (OLIVEIRA, 2008). 

Portanto os Baby-Boomers viveram na época da globalização, da ida do homem 

à lua, do capitalismo e do consumismo, sendo contestadora e lutou muito por seus 

direitos, cresceram vendo a propaganda na televisão. Os X’s tendo que se conformar 

com um padrão de vida mais realista e consumista em pleno período de Guerra Fria. Os 

Z’s possuem características semelhantes aos seus antecessores, mas seu dinamismo 

exacerbado promete uma reviravolta no mercado de trabalho. Como também são 

exigentes em relação a produtos e serviços. 

           A geração Y também é denominada de Geração Millenials ou Geração Internet, 

pois cresceram e desenvolveram no período dos avanços tecnológicos e prosperidade 

econômica.  Portanto tendo contato com videogames, computadores, celulares, 

downloads de musicas e mensagens instantâneas pela internet. Esses fatores os diferem 

das demais gerações, principalmente os influenciam no seu comportamento, no padrão e 
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estrutura de gastos, como no ato da compra e na visão de mundo em relação ao trabalho, 

políticas e dentre outros.      

Com o avanço tecnológico veio à possibilidade de ter acesso à internet, 

permitindo navegar por esse universo virtual, onde consentir adquirir o conhecimento 

de forma mais pratica e ágil, tendo maior envolvimento com a inovação. Acarretando 

influências no seu processo de consumo.   

Essa integração da tecnologia com o cotidiano proporcionou o grupo a ter uma 

nova maneira de ver e atuar no dia-a-dia, os habituando a terem decisões coletivas, 

abertos a debates, interação permanente, desenvolvendo novos valores e 

comportamento. O traço desse grupo definido como o apego a valores tradicionais, com 

comportamento questionador e a preocupação com o equilíbrio entre a vida pessoal e 

profissional. 

Devido em meados de 90 ocorre uma mudança de mentalidade mundial em 

relação à defesa do meio ambiente, dos valores éticos e até no combate a corrupção. O s 

Y’s presenciaram as transformações ocorridas na sociedade.   

O grupo caracteriza-se pela facilidade de realizar varias atividades ao mesmo 

tempo, ou seja, fazem multitarefa; pela velocidade tecnológica por gostar de inovação; 

criatividade e persistência; tem espírito de liderança, visão empreendedora, facilidade de 

expressão, gostam de entretenimento, divertimento e predominante virtuais; adoram e 

aceitam desafios, os tornam participativos dentre as condições atuais na vida moderna e 

globalizada. Alguns casos tornam-se imaturos, necessitam de orientação, por serem 

impacientes e não saber esperar o momento certo.           

Para Giglio (2005, p. 101): 

A identidade grupal, por sua vez, é o conjunto de adjetivos e regras de 
comportamento de cada pessoa dentro do grupo, isto é, especificamente nas 
suas relações com os grupos aos quais pertence. Quando se diz que alguém é 
“dark’ ou “patricnha” se a um grupo ao qual essa pessoa pertence e a um 
conjunto de comportamentos. Conhecendo as regras de identidade grupal de 
um nicho de mercado, podemos compreender os hábitos de consumo sujeito 
de grupo e criar estratégias que levem ao consumo do produto. 

Os indivíduos que compõem essa geração pensam nos fatos antes de tomarem 

decisões, demonstram ser perspicaz, possuem vigor intelectual que os capacitam a 

exercerem grandes influências no consumo. Mas estão sujeitos a terem decisões 

precipitadas, ocasionando erros de consumo. Por atuarem cada vez mais cedo no mundo 

do consumo, comprando para si e para os outros, aumentando os gastos familiares.  
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Seu perfil de consumo é diferente das demais gerações, com facilidade de 

conhecimento e se adaptar ao novo. Seus valores consistem em velocidade, liberdade, 

consumo. Sendo liberais para o consumo e novidades, buscando pelo prazer no 

momento de consumir, sempre atentos as mudanças e inovações. Pensam no trabalho 

como remuneração, ou seja, uma forma de ganhar dinheiro. Sempre buscando o 

reconhecimento rápido, pensando no presente e visando oportunidades futuras  

A grande maioria dessa geração encontra-se inserida no mercado de trabalho, 

possibilitando um aumento no poder e decisão de compra. Um fato importante é a 

facilidade como se consegue obter informações de produto ou serviço por meio da 

internet.  Por isso quando os indivíduos vão comprar algo já estão familiarizados e 

informados sobre os benefícios adquiridos, devido ao domínio de obter conhecimento e 

informação de maneira rápida por meio da tecnologia.  

Os jovens dessa geração consomem mais do que os indivíduos das demais 

gerações. Devido sua lista de necessidades possuem vários itens que eles julgam 

imprescindível para o seu dia-a-dia. Os itens envolvem celulares, aparelhos eletrônicos, 

acessórios e outros. Como é crescente esse consumo as empresas vêm investindo nessa 

geração, visando suprir e atender as necessidades, desejos e anseios. Sempre atentos à 

inovação e inclusão dos avanços tecnológicos no desenvolvimento de seus produtos e 

serviços.   

De acordo com Loiola (2009): 

Eles já foram acusados de tudo: distraídos, superficiais e até egoístas. Mas se 
preocupam com o ambiente, têm fortes valores morais e estão prontos para 
mudar o mundo. Com 20 e poucos anos, esses jovens são os representantes 
da chamada Geração Y, um grupo que está, aos poucos, provocando uma 
revolução silenciosa. Sem as bandeiras e o estardalhaço das gerações dos 
anos 60 e 70, mas com a mesma força poderosa de mudança, eles sabem que 
as normas do passado não funcionam - e as novas estão inventando sozinhos.  
Folgados, distraídos, superficiais e insubordinados são outros adjetivos 
menos simpáticos para classificar os nascidos entre 1978 e 1990. Concebidos 
na era digital, democrática e da ruptura da família tradicional, essa garotada 
está acostumada a pedir e ter o que quer. 
 

Portanto a Geração Y cresceu de forma diferenciada, provocando quebra de 

paradigmas, como também provocando mudanças dentro das empresas, devido suas 

exigências e inovações, por esta em ascensão no mercado e se destacando na sociedade 

pelo seu comportamento de consumo. 
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5. METODOLOGIA 

 

O delineamento da metodologia da presente pesquisa cientifica visa a atender os 

objetivos propostos da maneira mais adequada, a partir da problemática levantada 

procura identificar o comportamento de consumo dos indivíduos que compõem a 

Geração Y. Por meio dos conceitos e das temáticas busca compreender o consumo 

consciente e exagerado, segmentação de mercado e a dimensão demográfica. Sendo um 

método de pesquisa exploratória, a qual permite um aperfeiçoamento das idéias, onde se 

adquire conhecimento e informação, envolvendo levantamento bibliográfico, através de 

livros, sites e revistas. Dessa forma será possível traçar o perfil de consumo dessa 

geração.  

Para Sheth (2001) o método quantitativo é útil para explicar as crenças, opiniões, 

atitudes e percepções dos clientes. Deste modo foi proposto nesta pesquisa uma analise 

quantitativa dos dados, pois permiti quantificar-los através das formas de coletas de 

informações, no qual o instrumento escolhido para coletas de dados foi por meio do 

procedimento técnico, o questionário. Portanto com base nas pesquisas realizadas pelo 

Instituto Akatu estruturou-se o questionário, com perguntas fechadas, sendo aplicado o 

total de 99 questionários, no período de 02 a 06 de maio de 2011, no município de 

Fortaleza, Ceará.  

A partir da coleta dos dados com os resultados obtidos realiza-se uma analise por 

amostragem, no intuito de medir a opinião, atitude e o comportamento dos indivíduos 

no momento do processo de compra, compreendendo como se comporta diante de uma 

tomada de decisão na aquisição de um produto ou serviço. 

 

6. ANÁLISE DOS DADOS 

6.1 Identificar o perfil dos consumidores da Geração Y através da segmentação 

demográfica; 

A amostragem foi composta por 99 entrevistados dos quais 53% homens e 47% 

por mulheres, com faixas etárias entre 20 a 30 anos, 20% até 20 anos, 62% de 21 a 25 

anos, 18% 26 a 30 anos. O estado civil em sua maioria é solteiro, totalizando 86%, os 

demais definidos em 10% casados, 3% outros e 1% divorciados. A estimativa de renda 

enquadrou-se em de R$ 600,00 a mais de R$ 3.000,00, 5% em até R$ 600,00, 22% de 

R$ de 600,00 até R$ 1.500,00, 31% de R$ 1.500,00 até R$ 2.400,00, 42% mais de R$ 

3.000,00. O grau de instrução e ocupação estabeleceu-se da seguinte forma: 
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Universitário completo ou mais, Universitário Incompleto, Ensino Médio Completo, 

Desempregado ou Empregado. Entretanto obtiveram-se os seguintes resultado: em sua 

maioria 82% é Universitários, apenas 12% correspondem a Ensino médio completo e 

6% já é graduado, porem 63% estão empregados enquanto 38% encontram-se 

desempregados.    

Gráficos mostram 1.sexo, 2.idade, 3.estado civil, 4.renda familiar, 5.grau de instrução, 

6.ocupação. 
                 Gráfico-1. Sexo                                                    Gráfico-2. Idade 

       
Fonte: Pesquisa                                                     Fonte: Pesquisa 
         Gráfico-3. Estado Civil                                         Gráfico-4. Renda Familiar   

       
Fonte: Pesquisa                                                    Fonte: Pesquisa 

           Gráfico-5. Grau de Instrução                                        Gráfico-6. Ocupação 

       
Fonte: Pesquisa                                                     Fonte: Pesquisa 
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6.2 Caracterizar o consumidor da Geração Y em relação ao consumo consumista e 

consciente. 

 

Analise dos dados obtidos na pesquisa permite identificar os níveis de consumo 

por sexo. Pode-se identificar que em relação ao gênero:  

� As mulheres e os homens não contribuem nas despesas domésticas, ao passo 

que há diferenças no que se refere ao planejamento de compra de alimentos e 

de roupas onde as mulheres dizem se planejar ao passo que os homens não o 

fazem. Demonstrando assim que eles são mais consumistas que o sexo 

feminino. Percebeu-se, também uma contradição nos resultados da pesquisa, 

quando se questionou em se as pessoas sempre planejavam as compras, e 

homens e mulheres responderam que não. O que permite um questionamento 

se há distorção entre a prática e a realidade no que se refere ao planejamento 

das compras de alimentos e roupas.  
Tabela 1 - Sexo * Contribui com 

despesasdomesticas 
 Contribui com 

despesas domesticas 
 Sim Não 
Sexo feminino 19 28 
 masculino 24 28 
Total 43 56 
Fonte: Pesquisa 

Tabela 3 - Sexo * Costuma planejar compra 
de roupas 

 Costuma planejar 
compra de roupas 

 Sim Não 
Sexo feminino 33 14 
 masculino 25 27 
Total 58 41 
Fonte: Pesquisa 

Tabela 2 - Sexo * Costuma planejar compra 
de alimentos 

 Costuma planejar 
compra de alimentos 

 Sim Não 
Sexo feminino 28 19 
 masculino 20 32 
Total 48 51 
Fonte: Pesquisa 

Tabela 4 - Sexo * Sempre planeja as compras 
 Sempre planeja as 

compras 
 Sim Não 

Sexo feminino 21 26 
 masculino 19 33 

Total 40 59 
Fonte: Pesquisa 

 

� Os homens e mulheres são adeptos a utilizarem a internet como ferramenta 

para efetuar a compra, sendo que eles usufruem com mais freqüência. 

Relevando que elas possuem o habito de pedir nota fiscal ao realizar uma 

compra, enquanto eles não têm esse costume. Ambos os sexos afirmam que 

o preço baixo faz a diferença no momento da escolha, contrapartida os 

homens se contentam com o pouco, pois elas quanto mais compra mais tem 

vontade de comprar.   



19 
 

 
 

Tabela 5 - Sexo * Utiliza a Internet para 
efetuar compras 

 Utiliza a Internet para 
efetuar compras 

 Sim Não 
Sexo Feminino 24 23 
 Masculino 39 13 
Total 63 36 
Fonte: Pesquisa 

Tabela 6 - Sexo * Costuma pedir nota fiscal 
quando faz compras 

 Costuma pedir nota 
fiscal quando faz 

compras 
 Sim Não 
Sexo Feminino 32 15 
 Masculino 28 24 
Total 60 39 
Fonte: Pesquisa  

Tabela 7 - Sexo * Sempre decide comprar 
pelo preço mais baixo 

 Sempre decide 
comprar pelo preço 

mais baixo 
 Sim Não 
Sexo Feminino 23 24 
 Masculino 23 29 
Total 46 53 
Fonte: Pesquisa 

Tabela 8 - Sexo * Quanto mais compra mais 
quer comprar 

 Quanto mais você 
compra mais quer 

comprar 
 Sim Não 
Sexo feminino 22 25 
 masculino 17 35 
Total 39 60 
Fonte: Pesquisa 

� Ambos os gêneros são categóricos em afirma que confiam na qualidade dos 

produtos fabricados com material reciclado, mas nos últimos seis meses 

esses produtos não fizeram parte do seu consumo. Demonstrando ter 

preocupação na aquisição bens ou serviços que não agridem ao meio 

ambiente, porem sendo contraditório ao relatar a indisposição de pagar mais 

para obter os mesmos. 

 
Tabela 9 - Sexo * Comprou produto feito 

com material reciclado nos últimos seis meses 
 Comprou produtos 

feitos com material 
reciclado nos últimos 

seis meses 
 Sim Não 
Sexo feminino 15 32 
 masculino 25 27 
Total 40 59 
Fonte: Pesquisa 

Tabela 10 - Sexo * Acredita que produtos 
feitos com materiais reciclados têm qualidade 

inferior 
 Acredita que 

produtos feitos com 
matérias reciclados 

tem qualidade inferior 
 Sim Não 
Sexo Feminino 9 38 
 Masculino 6 46 
Total 15 84 
      Fonte:Pesquisa

Tabela 11 - Sexo * Sempre esta disposto a 
pagar mais caro por produtos que não 

agridem o meio ambiente. 
 Sempre esta 

disposto(a) a pagar 
mais caro por 

produtos que não 
agridem o meio 

ambiente. 
 Sim Não 
Sexo feminino 12 35 
 masculino 15 37 
Total 27 72 
Fonte: Pesquisa  

Tabela 12- Sexo * Tem preocupação em 
comprar produtos que não agridem ao meio 

ambiente 
 Tem preocupação em 

comprar produtos que 
não agridem ao meio 

ambiente 
 Sim Não 
Sexo feminino 31 16 
 masculino 36 16 
Total 67 32 
Fonte: Pesquisa 
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� Os dois gêneros demonstram ter conhecimento sobre o termo 

sustentabilidade. Entretanto percebe-se que eles nos últimos seis meses 

efetuaram compra de produtos orgânicos, enquanto elas não realizaram esse 

ato. 

Tabela 13 - Sexo * Tem conhecimento do 
termo sustentabilidade 

 Tem conhecimento 
do termo 

sustentabilidade 
 Sim Não 

Sexo feminino 40 7 
 masculino 46 6 
Total 86 13 
Fonte: Pesquisa 

Tabela 14 - Sexo * Comprou produtos 
orgânicos nos últimos seis meses 

 Comprou produtos 
orgânicos nos 

últimos seis meses 
 Sim Não 
Sexo feminino 19 28 
 masculino 32 20 
Total 51 48 
Fonte: Pesquisa 

 

� Os homens definem o conceito de consumo consciente como o que se julga 

mais vantajoso em relação ao custo beneficio. Já as mulheres demonstram ter 

uma definição de conceito bastante amplo, pois têm consciência do seu ato 

de compra, quando preciso consomem somente o necessário e adota o custo 

beneficio como vantagem. Mas em ambos os sexos faz parte de seus valores 

consumir de forma consciente.  

Tabela 15 - Sexo * Em relação ao conceito de consumo consciente: 
 Em relação ao conceito de consumo consciente: Total 
 Consumo do 

que e 
estreitamente 

necessário 

Consciência 
do poder que 
existe em seu 

ato de 
compra 

Consumo 
do que se 
julga mais 
vantajoso 
em termos 
de custo 
beneficio 

Consumo 
apenas do 
que se tem 
referencia 
de ser um 

bom produto 
ou serviço 

Consumo do 
que e 

estreitamente 
necessário 

Sexo feminino 14 14 14 5 47 
 masculino 15 10 24 3 52 
Total 29 24 38 8 99 
Fonte: Pesquisa  
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Tabela 16 - Sexo * Pensando no seu estilo de vida, qual das seguintes frases representa seu modo de 
pensar: 

 Pensando no seu estilo de vida, quais das seguintes frases 
representam seu modo de pensar... 

Total 

 Consumir 
de forma 

consciente 
faz parte de 

meus 
valores 

Ter 
mais do 

que 
possuo 
hoje me 

faria 
uma 

pessoa 
mais 
feliz 

Pessoas da 
minha idade 
consomem 

muito, 
inclusive eu. 

É a 
primeira 
vez que 
penso 

sobre a 
forma 
como 

consumo 

E 
importante, 
para mim, 

ter um estilo 
de vida 

compatível 
ao estilo de 

vida dos 
meus 

amigos 

Consumir 
de forma 

consciente 
faz parte de 

meus 
valores 

Sexo feminino 30 7 6 4 0 47 
 masculino 30 6 11 2 3 52 
Total 60 13 17 6 3 99 
Fonte: Pesquisa 

 

7.3 Realizar a segmentação Caracterizar o consumidor da Geração Y em relação 

ao consumo consumista e consciente. 

Através da aplicação dos questionários torna-se possível avaliar com clareza 

qual é o comportamento de consumo dos indivíduos que compõem a Geração Y. Tendo 

como base de analise o cruzamento das informações obtidas em ambos os sexos, 

objetivando identificar as características dos mesmos. 

Por meio da segmentação é nítido que esta geração demonstra ter um equilíbrio 

no seu comportamento de consumo, pois em algumas circunstancias são consciente, em 

outras sendo contraditórios, por ter ato de consumo exagerado. Esses dados integram a 

tabela abaixo.   
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Quadro  1 – Comparativo de Consumo Exagerado ao Consciente 

CONSUMO Exagerado Consciente Resultados (%) 

99 
entrevistados 

MAS FEM MAS FEM 
Sempre decide 

comprar pelo preço 
mais baixo 

x x   53% 

As empresas 
exploram os 

consumidores 
  x x 83% 

Quanto mais compra 
mais quer comprar   x x 60% 
Sempre planeja as 

compras x x   59% 
Costuma planejar 

compra de alimentos x x   51% 
Costuma planejar 
compra de roupas   x x 58% 

Costuma pedir nota 
fiscal quando faz 

compras 
  x x 60% 

Comprou produtos 
feitos com material 

reciclado nos últimos 
seis meses 

x x   59% 

Acredita que 
produtos feitos com 
materiais reciclados 

têm qualidade 
inferior 

  x x 84% 

Sempre esta disposto 
a pagar mais caro por 

produtos que não 
agridem o meio 

ambiente. 

x x   72% 

Tem preocupação em 
comprar produtos que 
não agridem ao meio 

ambiente 

  x x 67% 

Fonte: Pesquisa 
Legenda: Masculino-MASC; Feminio-FEM 

 

8. Considerações Finais 

 
A presente pesquisa teve o intuito de mostrar como ocorre o comportamento de 

consumo da Geração Y, que é composta pelos jovens de hoje, com idade entre 20 a 30 

anos, cresceram com diversas inovações tecnológicas  e prosperidade econômica. Tem 

como características a capacidade de realizar varias atividades ao mesmo tempo, saber 

lidar com inovação, criativos e persistentes.  Oliveira (2010), afirma que a Geração Y 

possui perfil diferenciado de consumir, de apresentar suas necessidades e obter prazer 

no consumo. Alem de apresentar formas diferentes para trabalhar e estudar.  
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A pesquisa realizada permitiu concluir que:  

� A Geração Y é constituída por pessoas dinâmicas e adeptas da tecnologia 

diariamente, 68% da amostra atuam no mercado de trabalho, 

conseqüentemente estão mais propicio para consumir produtos ou serviços; 

� Esta geração é diferente das demais, tornando-os atuantes como 

consumidores na sociedade. A maioria é independente financeiramente e 

possui uma considerada elevada renda familiar; 

� Em função do gênero, o sexo feminino caracteriza-se por não possuir o 

habito de contribuir com as despesas domesticas, no momento da compra 

nem sempre decide pelo preço mais baixo e acredita que as empresas 

exploram seus consumidores. Mas no ato de consumo definitivamente pouco 

se deixa influenciar pelos outros na escolha de uma marca ou produto. 

Entretanto quanto mais compra tem o anseio e desejo de querer mais. Em 

relação ao planejamento de consumo englobando todos os requisitos, 

contudo não tem o costume de planejar as compras, porem especificando os 

itens alimentos e roupas costumam se organizar para adquirir os mesmos. 

Em sua grande maioria efetuam as compras utilizando a internet e sempre 

atentas em pedir a nota fiscal no ato de compra. No processo de consumo, 

principalmente na escolha de seus produtos pouco interessa saber se 

determinada empresa possui a preocupação com as questões ambientais e 

sócias. Todavia acredita que artigos produzidos com material reciclado têm 

qualidade, tendo atenção de adquirir produtos que não afetem ao ambiente, 

em contrapartida nem sempre existe a disposição para pagar mais pelos 

mesmos e nos últimos seis meses em sua lista de compra não se enquadra 

produtos com materiais reciclados;  

� Quanto aos homens, identificou-se que os mesmos não participam das 

contribuições relacionadas às despesas domesticas. Nas escolhas de sues 

itens de consumo em nada prioriza o preço mais baixo, concordam que as 

empresas exploram seus consumidores. Por isso nas escolhas de sua marca 

ou produto em nada têm influências de outras pessoas, e não demonstram a 

vontade de sempre querer comprar. Entretanto o consumo de roupas e 

alimentos ocorrem sem nenhum planejamento antes da compra, sempre 
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atentos em pedir a nota fiscal no ato da aquisição e costuma efetuar a compra 

utilizando a internet como ferramenta. Em relação à consciência no momento 

do consumo dão credibilidade na qualidade dos artigos produzidos com 

material reciclado, têm a preocupação em adquirir esses produtos que não 

afetam ao meio ambiente. Em contrapartida os mesmos não fazem parte da 

sua lista de consumo nos últimos meses e nem sempre estão dispostos a 

pagar mais para obter-los.          

Assim conclui-se que esta geração apresenta um equilíbrio no seu 

comportamento de consumo, pois demonstram ter consciência e preocupação dos 

problemas ambientais, ou seja, da devastação e degradação que ocorre no meio 

ambiente ocasionado pelo consumo exagerado. Mas diante do presente exposto é visível 

a necessidade de colocar em pratica o conceito de consumo consciente, pois esta 

geração em algumas circunstâncias apresenta certo exagero em seu consumo e uma falta 

de comprometimento com as questões ambientais. Devido apesar da confiança na 

qualidade de produtos produzidos com material reciclado e a preocupação de adquiri-lo, 

são contraditórios nas suas escolhas pela questão do alto valor agregado a esses 

produtos, fazem com que os mesmos não comprem e nem planejem a aquisição destes. 
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