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Resumo:  

 
O comportamento do consumidor e suas  características  psicográficas, de  acordo com  

diferentes  gerações  (X  e  Y),  são  assuntos  amplamente  estudados  por  Washburn  (2000),  

Tulgan  &  Martin  (2006),  Shimp  (2007),  Kotler  (1999)  e  Engel  (2000).  Este  estudo  

propõe uma    avaliação    das    características    psicográficas    dessas    gerações,    sendo    

indivíduos pertencentes  à  geração  X  nascidos  aproximadamente  entre  1965  e  1981  e  da  

geração  Y  aproximadamente  de  1982  em  diante,  dividindo-se  a  última  em  duas:  Y(1)  e  

Y(2)  a  fim de observar se os coortes de idade propostos pelos autores possuem aderência na 

atualidade. Para tal análise foi realizada uma pesquisa quantitativa descritiva, utilizando-se de 

um questionário pré-definido  e  padronizado,  com  intuito  de  descrever  o  fenômeno  a  ser  

estudado  e  as  atividades  dos  indivíduos  pesquisados.  A  análise  por  estatística  

multivariada  foi  empregada com   intenção   de   mostrar   e   mapear   com   mais   precisão   

os   perfis   dos   consumidores investigados.  Assim, 319  questionários  foram  aplicados,  

sendo  posteriormente  divididos  e mensurados  por  coortes  de  idade  de  seguinte  forma:  

Geração  Y(2)  -  14  a  19  anos;  Geração Y(1)  -  20  a  25  anos  e  Geração  X  -  26  a  41  

anos.  A  partir  dos  coortes  de  idade  foram observadas  poucas  diferenças  estatisticamente  

significativas,  entre  os  segmentos  X,  Y(1)  e Y(2). A maior parte destas  se encontra entre  a  

geração  X e a Y, estando estes  resultados  de acordo  com  a  literatura  atual.  No  entanto,  

analisando-se  separadamente  a  parte  de  opiniões pessoais  do  questionário,  observaram-se  

diferenças  psicográficas  marcantes,  criando-se  três novos segmentos denominados: 

“Desfrutadores" (até 21,9 anos), "Vaidosos" (entre 21,9 anos e  22,7)  e  "Conservadores"  (entre  

22,7  e  25,5  anos).  Ao  mesmo  tempo,  observou-se  que características  psicográficas  variam  

somente  em  função  da  idade,  não  havendo  nenhuma variação em relação a variáveis 

demográficas.  
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