6 CARACTERÍSTICAS DA GERAÇÃO
Z QUE VOCÊ PRECISA CONHECER
Evento realizado em São Paulo colocou a Geração Z sob
perspectiva. Nascidos por volta de 1995, essa geração é a
primeira que nasceu prioritariamente digital. Para entendêlos, a Box 1824 e a McKinsey realizaram estudo qualitativo
para entender as características dessa geração.
Em resumo, esta é a geração que busca a verdade acima de tudo.
E, por consequência, será consumidora apenas do que for
verdade. Os desdobramentos dessa busca são evidentes: como
nenhuma outra geração precedente, os “Zs” são realmente
multitarefa: conversam com alguém, enquanto enviam Snaps para
outro grupo em um show, chamam um Uber e enviam whats para o
grupo da escola.
A noção de tempo sequencial dá lugar ao tempo paralelo,
conectado, mobilizável. E a vida em rede deve trabalhar para
expurgar tudo o que é falso ou artificialmente criado ou
comunicado. Confira as características dessa geração que vai
mudar tudo.

1. Pragmáticos
Estes jovens são realistas ao extremo, práticos e buscam
satisfazer sua necessidade financeira e enriquecimento pessoal
(no campo emocional e sensorial). São adeptos do pensamento
lógico, autodidatas e responsáveis. Em resumo: vivem de forma
pragmática. Essa característica é mais evidente ainda no
Brasil pós-crise.

2. Indefinidos
Para a Geração Z, o importante é não se definir. O “eu” é seu
reino e seu lugar. Quebram e contestam vigorosamente todos os

estereótipos e não ligam para definições de gênero, idade ou
classe. Hiper-valorizam o próprio “eu”, e por isso,
desconstroem os rótulos, valorizando a identidade fluida.
Exaltam a individualidade, entendem a diferença. É a geração
dos “amigues”.

3. Conversadores
Um traço surpreendente dos novos jovens é que eles constroem e
não rompem. Dialogam, entendem e agregam. São avessos à
polarização, compreendem a diferença. O diálogo é a ferramenta
e a rede, seu campo de conciliação. São ativistas, compassivos
e ponderados.

4. Selfie Reais
Veja um jovem por volta de 18, 20 anos e você terá uma pessoa
que se mostra por inteiro e sem máscaras. É a primeira geração
que vive a ressaca da vida em rede. A hiper-exposição e
polarização desmedida dos Millennials dá lugar à
espontaneidade e à vivacidade. São autênticos e espontâneos,
expõem suas fragilidades, intimidade explícita e valorizam a
transparência.

5. Comunaholics
Os “Zs” transitam por múltiplas comunidades e gostam de fazer
parte de diversos grupos. Não importa a ideologia ou a
corrente de pensamento. Sempre há um ponto de conexão entre as
pessoas. Por isso, são radicalmente inclusivos, têm grande
poder de mobilização e seu interesse se conecta amplamente com
a diversidade.

6. Meme Thinkers
Claro, é uma geração que adotou um novo código universal,
baseado em memes e emojis. Usam a linguagem por códigos para
exercitar sua capacidade crítica com leveza e humor. Uma

linguagem conectada com o agora com múltiplas referências,
além de gigantesco poder viral.
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