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Nem trabalham, nem estudam? Apesar de quase 1/5 
dos Millennials integrarem hoje os chamados “Nem 
Nem”, a grande maioria desta geração está em busca 
de independência e de novas oportunidades. 

Mas, qual a relação da Geração Y com o mercado de 
trabalho? O que esperam do futuro? Será que são 
mesmo conectados com o conceito de economia 
compartilhada? 

A MindMiners conversou com 1000 brasileiros entre 
18 e 32 anos para mostrar como o amadurecimento 
tardio e os valores dessa geração estão impactando o 
consumo. Isso porque, apesar de se considerarem 
trabalhadores e ambiciosos, ainda moram com pais 
ou familiares e dependem deles para pagar suas 
despesas.

Entenda o que caracteriza o emprego perfeito, 
ondem sonham construir carreira, o que acreditam 
ser itens indispensáveis para a sua vida e como 
encaram as diferenças entre ser e ter na hora de 
pensar no futuro.

Boa leitura!

CONTEXTO





Visão sobre a 

educação e o trabalho

OBJETIVOS | O QUE VAMOS APRESENTAR?

Moradia, renda e 

despesas

Tendências

01 02

Perspectivas sobre o 

consumo e a economia 

compartilhada

03

Qual o nível de escolaridade da Geração Y? 

No momento, quantos trabalham e quantos 

estão estudando? E onde gostariam de 

construir uma carreira?

Onde moram? Por quais despesas são 

responsáveis? Possuem renda própria? E, 

em quanto tempo, conseguiram alcançar o 

padrão de vida desejado?

Quais são os itens básicos para se viver 

bem? Como encaram a economia 

compartilhada? E o que esperam de 

empresas que ainda adotam modelos 

tradicionais?





01 02 03 04
O estudo original sobre Millennials e a Geração Nem Nem foi realizado entre os dias 21 e 25 de julho de 2017 e contou com uma 
amostra de 1000 respondentes da base exclusiva da MindMiners reunida na rede social de opinião MeSeems. 

DETALHES DO ESTUDO | AMOSTRA

10%

22%

8%

45%

15%

Centro Oeste Nordeste Norte

Sudeste Sul

Região

51%49%

Feminino Masculino

Sexo

http://www.meseems.com.br/
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DETALHES DO ESTUDO | AMOSTRA

10%

40%

50%

A B C

Classe social Faixa etária

Para a pesquisa, consideramos como Millennials (ou geração Y) pessoas entre 18 e 32 anos. 

52%

38%

10%

18-24 25-30 31-32





01

10

NO MOMENTO, A 
GRANDE MAIORIA DOS 
MILLENNIALS 
TRABALHA OU ESTUDA.

HIGHLIGHTS | O QUE DESCOBRIMOS?

02
A GERAÇÃO Y É 
ENGAJADA . OU SEJA, 
AFIRMA APOIAR CAUSAS 
SOCIAIS E AMBIENTAIS.

03
TRABALHADORES E 
AMBICIOSOS. É ASSIM 
QUE OS MILLENNIALS SE 
RECONHECEM.

04
DEPENDENTES. A 
MAIORIA DOS 
MILLENNIALS AINDA 
MORA NA CASA DOS 
PAIS OU FAMILIARES.

05
FINANCEIRAMENTE 
DEPENDENTES. A GRANDE 
MAIORIA RECEBE AJUDA 
PARA SE MANTER.

06
POSSUIR UM CARRO 
AINDA É BASTANTE 
IMPORTANTE PARA O 
MILLENNIAL.

07
O MILLENNIAL SONHA 
EM EMPREENDER E 
DESEJA TRABALHAR EM 
EMPRESAS DE 
TECNOLOGIA.

08
OS MILLENNIALS 
VALORIZAM 
MARCAS 
SUSTENTÁVEIS.

09
APESAR DE 
ENGAJADOS, NÃO 
SABEM O QUE 
SIGNIFICA ECONOMIA 
COMPARTILHADA.

10
OS MILLENNIALS 
ASSOCIAM ECONOMIA 
COMPARTILHADA COM 
CRISE ECONÔMICA. 
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Qual é o seu grau de escolaridade?

44% 21%
% 9%

Geração qualificada. Metade dos entrevistados possui ou está cursando educação superior.

3%

2%

7%

29%

36%

15%

3%

5%

Ensino fundamental incompleto

Ensino fundamental completo

Ensino médio incompleto

Ensino médio completo

Ensino superior incompleto

Ensino superior completo

Pós graduação incompleta

Pós graduação completa

PERFIL | GRAU DE ESCOLARIDADE

Ao filtrar apenas pelos respondentes 

que fazem parte da classe C, não houve 

diferença significativa entre o grau de 

escolaridade dos entrevistados.
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Atualmente, qual a sua situação em relação ao trabalho?

44% 21%
% 9%

PERFIL | OCUPAÇÃO

14%

6%

25%

29%

6%

6%

14%
Autônomo

Bolsista

Desempregado

Empregado CLT

Empregado PJ

Empreendedor

Nunca trabalhei

¼ dos entrevistados está desempregado. Empregados em modalidade CLT ainda são maioria (29%). 



53%
47%

Estou estudando atualmente

Não estudo atualmente

17%

28%

36%

5%

8%
6%

Autônomo Desempregado
Empregado CLT Empregado PJ
Empreendedor Nunca trabalhei

Entre os 47% dos respondentes que não estuda atualmente, 34% também não trabalha. Essa é a Geração Nem Nem. A Geração 

Nem Nem corresponde a 158 pessoas dentro da amostra da pesquisa (16%). Já os que trabalham e estudam são 300 pessoas 

(33%).

Pensando em educação e estudo, qual a sua situação atual? Para aqueles que não estudam, qual a sua situação em relação ao trabalho?

PERFIL | NEM TRABALHAM, NEM ESTUDAM
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PERFIL | GERAÇÃO NEM NEM

4%

29%

67%

A B C

Entre os que não trabalham e não estudam, mulheres e classe C compõem a grande maioria. Não há diferença no que se refere a 
região e faixa etária.

39%

61%

Masculino Feminino

Classe social* Sexo

* Para obter essa classificação, a MindMiners utiliza o Critério Brasil, estabelecido pela Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP). São 35 variáveis consideradas para estimar a 
renda familiar, como posse de bens duráveis, condições de moradia, escolaridade do chefe da casa, oferta de serviços públicos, etc,



66% das mulheres se considera feminista, comparado com uma porcentagem significantemente menor (52%) de homens.

“Eu sou uma pessoa religiosa.”

“Eu sou uma pessoa ambientalista.”

“Eu sou uma pessoa que apoia os direitos das minorias sociais.”

“Eu sou uma pessoa patriota.”

52% concordam

75% concordam

37% concordam

59% concordam

De 1 a 5, 1 sendo discordo totalmente e 5 sendo concordo totalmente, o quanto você concorda com cada uma dessas frases?

“Eu sou uma pessoa feminista.”

37% concordam

PERFIL | POSICIONAMENTO: QUESTÕES SOCIAIS



Em relação ao seu perfil profissional, os Millennials se consideram ambiciosos, trabalhadores e estudiosos.

“Eu sou uma pessoa ambiciosa.”

“Eu sou uma pessoa trabalhadora.”

“Eu sou uma pessoa preguiçosa.”

“Eu sou uma pessoa estudiosa.”

51% concordam

75% concordam

39% concordam

46% concordam

De 1 a 5, 1 sendo discordo totalmente e 5 sendo concordo totalmente, o quanto você concorda com cada uma dessas frases?

“Eu sou uma pessoa empreendedora.”

65% concordam

PERFIL | POSICIONAMENTO: TRABALHO
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17%
44% 21%

% 9%

Qual é a sua posição em relação à reforma trabalhista aprovada 

pelo Governo Michel Temer?

Mais da metade dos Millennials está satisfeito no trabalho. E a maioria é contra a reforma trabalhista.

9%

17%

20%

36%

18%

Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Nem insatisfeito, nem satisfeito

Satisfeito

Muito satisfeito

*Base respondente: 614

Qual o seu nível de satisfação com seu trabalho atual?

60%

11%

20%

36%

Sou contra

Sou a favor

Não sei opinar

Sou indiferente

TRABALHO | NÍVEIS DE SATISFAÇÃO
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17%
44% 21%

% 9%

Há quanto tempo você está desempregado?

Entre os 25% dos Millennials que está desempregado, mais da metade está desempregada há mais de um ano.

*Base respondente: 248

Por qual(is) meio(s) você está tentando buscar emprego?

58%

51%

56%

22%

4%

Contatos pessoais

Redes sociais

Sites de busca de
emprego

Portais de instituições
de ensino

Outro

*Base respondente: 248

Menos de 1 
mês

Entre 1 e 6 
meses

Entre 6 meses 
e 1 ano

Mais de 1 ano

TRABALHO | COMO LIDAR COM O DESEMPREGO?

6%
21%

16%
57%



“Estou disposto(a) a aceitar uma oferta de emprego apenas se for para 
ganhar mais do que eu ganhava anteriormente.”

“Estou disposto(a) a aceitar uma oferta de emprego apenas
se for na cidade que eu moro.”

“Estou disposto(a) a aceitar uma oferta de emprego apenas se for para
trabalhar na minha área de formação.”

32% concordam

40% concordam

18% concordam

De 1 a 5, 1 sendo discordo totalmente e 5 sendo concordo totalmente, o quanto você concorda com cada uma dessas frases?

Flexibilidade. Os Millennials se mostraram dispostos a aceitar empregos que paguem menos ou que estejam fora de sua área de 

formação. Apenas a mudança de cidade apresentou um pouco mais de resistência.

TRABALHO | CRITÉRIOS E EXIGÊNCIAS



De 1 a 5, 1 sendo discordo totalmente e 5 sendo concordo totalmente, o quanto você concorda com cada uma dessas frases?

Novos aprendizados. Os entrevistados indicaram que estão dispostos a aprender uma nova língua para conseguir um emprego. Já 

a possibilidade de ter que trabalhar mais de 40 horas por semana se mostrou mais controversa.

TRABALHO | CRITÉRIOS E EXIGÊNCIAS

“Estou disposto a aceitar uma oferta de emprego em que eu 
trabalhe mais do que 40 horas por semana.”

76% concordam

“Estou disposto(a) a aprender uma nova língua para 
conseguir um novo emprego.”

45% concordam
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17%
44% 21%

% 9%

Agora pensando no seu momento atual de vida, em qual(is) tipo(s) de empresa você gostaria de trabalhar?

Empresas de tecnologia aparecem empatadas com a ideia de ter um negócio próprio. Mas ainda é alto o número de pessoas que 

deseja construir carreira em grandes corporações. 

37%

21%

12%

49%

10%

22%

16%

48%

13%

6%

Grandes corporações

Empresas de médio porte

Empresas de pequeno porte

Negócio próprio/empreendedorismo

Freelancing

Indústria

Consultoria

Empresas de tecnologia

Startups

Outro

TRABALHO | ONDE GOSTARIA DE TRABALHAR?



Apesar de reconhecerem a importância das empresas, aspectos relacionados à ética, responsabilidade social e respeito aos 

funcionários foram, no geral, questionados pelos entrevistados. 

“As empresas atuam de forma ética.”

“As empresas estão comprometidas em melhorar a sociedade.”

“As empresas são importantes para a sociedade.”

“As empresas respeitam os seus funcionários”

24% concordam

25% concordam

84% concordam

57% concordam

De 1 a 5, 1 sendo discordo totalmente e 5 sendo concordo totalmente, o quanto você concorda com cada uma dessas frases?

“As empresas não tem outro interese que não seja o de fazer dinheiro.”

29% concordam

TRABALHO | O PAPEL DAS EMPRESAS



Quando o assunto é cultura das empresas na hora de contratar e de criar oportunidades, os Millennials concordam que falta 

espaço para quem não tem experiência.

“As empresas oferecem oportunidades para que seus
funcionários cresçam e se desenvolvam.”

“As empresas não oferecem espaço para profissionais sem experiência.”

“As empresas valorizam jovens profissionais.”

45% concordam

63% concordam

39% concordam

TRABALHO | CULTURA

De 1 a 5, 1 sendo discordo totalmente e 5 sendo concordo totalmente, o quanto você concorda com cada uma dessas frases?
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Incentivo à geração de novas ideias, comunicação aberta e transparente e compromisso com igualdade e inclusão. Esses são os 

aspectos mais importantes para  a cultura de uma empresa, segundo a Geração Millennials.

Quais dos seguintes aspectos você acredita serem os MAIS IMPORTANTES para a cultura de qualquer empresa/organização? 

Selecione  3 alternativas. 

24%

44%

47%

28%

12%

54%

15%

Senso de propósito

Compromisso com
igualdade e inclusão

Comunicação aberta e
transparente

Comunicação aágil e rápida

Cultura de suporte e
tolerância

Incentivo à geração de
ideias e melhorias

Compreensão das ambições
dos profissionais jovens

12%

18%

8%

17%

3%

11%

7%

Alta importância para atenção
com detalhes

Pessoas são responsabilizadas
por suas ações

Os horários e performance
bastante monitorados

Alta importância para prazos e
entrega

Pouco tempo para
aprendizado

Desempenho financeiro acima
de tudo

Forte hierarquia e importância
de cargos

TRABALHO | AMBIENTE DE TRABALHO



Igualdade, respeito e liberdade. Essas palavras resumem o que os Millennials esperam encontrar nas empresas.

“Eu gostaria de trabalhar numa empresa em que há equidade de salário 
entre homens e mulheres que ocupam cargos equivalentes.”

“Eu gostaria de trabalhar numa empresa que não tem 
um código de vestimenta rígido.”

“Eu gostaria de trabalhar numa empresa na qual se discute de forma ampla 
a discriminação contra mulheres e sexismo no ambiente de trabalho.”

82% concordam

54% concordam

61% concordam

77% concordam

De 1 a 5, 1 sendo discordo totalmente e 5 sendo concordo totalmente, o quanto você concorda com cada uma dessas frases?

“Eu gostaria de trabalhar numa empresa em que os líderes 
são pessoas jovens.”

TRABALHO | EMPREGO IDEAL



De 1 a 5, 1 sendo discordo totalmente e 5 sendo concordo totalmente, o quanto você concorda com cada uma dessas frases?

TRABALHO | EMPREGO IDEAL

“Eu gostaria de trabalhar numa empresa que oferece licença tanto 
para homens quanto para mulheres em caso de gravidez.”

“Eu gostaria de trabalhar numa empresa que tem políticas de inclusão social.”

“Eu gostaria de trabalhar em uma empresa na qual a minha remuneração
depende exclusivamente do meu resultado/rendimento.”

77% concordam

77% concordam

50% concordam

Remuneração variável? A possibilidade ainda divide opiniões entre os nossos entrevistados.
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Se você pudesse trabalhar em qualquer empresa do mundo, qual seria?

Empresas de tecnologia são o emprego ideal. O Google lidera a lista, com 31% das respostas. 

TRABALHO | EMPRESA DOS SONHOS

31% sonha em trabalhar no Google. 

Apple e Microsoft aparecem empatados, 

com 3% das respostas cada. Netflix e 

Facebook receberam 1%.
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Atualmente, com quem você mora? 

44% 21%
% 9%

Moram com os pais. Essa é a realidade da maioria dos Millennials quando o assunto é moradia. 

7%

60%

5%

28%

Moro sozinho(a)

Moro com meus pais/familiares

Divido casa/apartamento com
amigos

Moro com meu
cônjuge/namorado(a)/compan

heiro(a)

MORADIA, RENDA E DESPESAS | ONDE MORA?

Entre os integrantes da Geração Nem 

Nem, 67% ainda mora com os 

pais/familiares e 31% com cônjuge ou 

namorado. Apenas 3% mora sozinho.
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17%
44% 21%

% 9%

Quantos anos você tinha quando saiu da casa 

dos seus pais/familiares?

Entre 15 e 25 anos. Essa é a faixa etária em que os Millennials deixaram a casa dos pais e familiares. Para os que ainda vivem lá, a 

idade aumenta: pretendem sair com até os 30 anos.

Com quantos anos você pretende sair da casa 

dos seus pais/familiares?

*Base respondente: 402 *Base respondente: 598

3%

9%

31%

35%

14%

9%

Entre 15 e 18 anos

Entre 19 e 20 anos

Entre 21 e 25 anos

Entre 26 e 30 anos

Entre 31 e 35 anos

Não pretendo sair da casa dos meus
pais/familiares

6%

28%

25%

31%

10%

Menos de 15 anos

Entre 15 e 18 anos

Entre 19 e 20 anos

Entre 21 e 25 anos

Entre 26 e 30 anos

MORADIA, RENDA E DESPESAS | MUDANÇA
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Um terço dos Millennials não paga nenhuma conta. Entre a Geração Nem Nem, a porcentagem é maior ainda (52%).

Hoje, você é responsável por pagar quais dessas despesas?

20%

35%

53%

45%

39%

19%

32%

Aluguel/condomínio

Conta de luz/água

Conta de celular/internet

Alimentação

Transporte

Plano de saúde

Não pago nenhuma dessas
despesas

59%

4%

1%

17%

10%

27%

12%

Dos meus pais

Recebo pensão

Fiz um empréstimo bancário

De amigos

De outros familiares

Do meu cônjuge/namorado(a)

Outro

De quem você recebe ajuda para se manter?

*Base respondente: 929

MORADIA, RENDA E DESPESAS | COMO SE MANTEM?

Obs: a Geração Nem Nem corresponde a 158 pessoas dentro da amostra total da pesquisa.



LOREM IPSUM IS SIMPLY 
DUMMY TEXT OF THE 
PRINTING AND 
TYPESETTING INDUSTRY. 

LOREM IPSUM IS SIMPLY 
DUMMY TEXT OF THE 
PRINTING AND 
TYPESETTING INDUSTRY. 

LOREM IPSUM IS SIMPLY 
DUMMY TEXT OF THE 
PRINTING AND 
TYPESETTING INDUSTRY. 

LOREM IPSUM IS SIMPLY 
DUMMY TEXT OF THE 
PRINTING AND 
TYPESETTING INDUSTRY. 

01 02 03 04
De 2 a 10 anos. Esse é o tempo que nossos entrevistados acreditam necessitar para alcançarem renda suficiente para 

financiar o estilo de vida dos seus sonhos. 

Daqui a quanto tempo você acredita que terá renda suficiente para levar a vida que sonhou?

Daqui a um 
ano

Entre 2 e 5 
anos

Entre 6 e 10 
anos

Entre 11 e 15 
anos

Entre 16 e 20 
anos

Entre 21 e 30 
anos

Daqui mais de 
30 anos

9% 34% 34% 9% 4% 2% 2%

OBJETIVOS | A VIDA DOS SONHOS





71% considera importante possuir um notebook.

95% considera importante possuir uma casa.

79% considera importante possuir um smartphone.

59% considera importante possuir uma televisão.

4% considera importante possuir um  relógio de luxo.

76% considera importante possuir um carro.01

04

88% considera importante possuir um plano de saúde.

CONSUMO | ITENS FUNDAMENTAIS

Casa, carro e plano de saúde ainda são considerados itens fundamentais pelos Millennials.



Celular na mão. Os Millennials fazem pesquisas em sites de e-commerce e comparam preços virtualmente na loja física.

“Procuro sempre produtos de marcas conhecidas.”

“Procuro sempre informações ou promoções na internet 
enquanto estou na loja.”

“Se tenho dúvidas, prefiro consultar meu celular 
a consultar um vendedor.”

63% concordam

61% concordam

54% concordam

77% concordam

De 1 a 5, 1 sendo discordo totalmente e 5 sendo concordo totalmente, o quanto você concorda com cada uma dessas frases?

“Comparo preços pelo celular na loja antes de decidir se 
vou realizar a compra.”

CONSUMO | HÁBITOS DE COMPRA



“Procuro sempre marcas que possuem programas 
de vantagens e benefícios.”

“Procuro produtos e serviços de marcas sustentáveis.”

“Procuro produtos e serviços de marcas 
que tem valores parecidos com os meus.”

59% concordam

50% concordam

59% concordam

Conexão e vantagens entre marca e consumidor. Os Millennials preferem optar por marcas que o incentivem a comprar, assim 

como por aquelas com as quais compartilha crenças e valores.

De 1 a 5, 1 sendo discordo totalmente e 5 sendo concordo totalmente, o quanto você concorda com cada uma dessas frases?

CONSUMO | HÁBITOS DE COMPRA
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Você sabe o que significa “economia compartilhada?”

30%

70%

Sim Não

Quando você pensa em “economia compartilhada” qual é a 

primeira marca que vem à sua cabeça?

18%
mencionaram  
Uber de forma 
espontânea. 

34% não 
conseguiram 
pensar em 
nenhuma marca.

ECONOMIA COMPARTILHADA | CONCEITO

70% dos Millennials não sabe o que significa o termo “economia compartilhada”. Entre os respondentes de classe A, a 

porcentagem é menor (60%). Depois de entender a definição, o Uber é a maior referência.

Definição apresentada no questionário: o conceito de "economia compartilhada" se refere a um modelo de consumo onde se compartilha o uso de produtos e serviços, não havendo a obrigatoriedade de trocas 
financeiras. Esse novo modelo é facilitado, principalmente, por aplicativos e plataformas de tecnologia que permitem a interação entre as pessoas.
.
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Qual(is) desse(as) 

plataformas/aplicativos de economia 

compartilhada você já usou?

2%

2%

9%

45%

11%

62%

4%

4%

6%

1%

3%

1%

1%

33%

Pegcar

Doghero

Airbnb

99Pop

Cabify

Uber

Kickstarter

Catarse

Bike Sampa Itaú

My open closet

Kickante

Tripda

Outro

Nunca utilizei nenhum

ECONOMIA COMPARTILHADA | CONSUMO

Existe uma conexão direta criada na mente dos Millennials entre economia compartilhada e as empresas de transporte, como 

Uber, 99Pop e Cabify. Poucos entrevistados conseguiram indicar marcas de outros segmentos. Já 33% nunca utilizaram nenhum 

dos serviços ou produtos das empresas indicadas.



Qual é o seu principal estímulo para utilizar produtos 
ou serviços de economia compartilhada?

*Base respondente: 672

Custos reduzidos. O maior estímulo para a opção por empresas de 

economia compartilhada ainda é o preço.

A experiência proporcionada por tais empresas aparece em terceiro lugar 

no ranking, com apenas 7% das respostas..

ECONOMIA COMPARTILHADA



“A indústria da economia compartilhada está gerando 
um impacto positivo no mundo.”

“Eu acredito que as empresas que pregam economia compartilhada tem
como objetivo, além do lucro, gerar impacto social.”

“Eu procuro sempre usar produtos/serviços de empresas que pregam
a economia compartilhada do que de concorrentes tradicionais.”

72% concordam

60% concordam

39% concordam

ECONOMIA COMPARTILHADA | PERCEPÇÕES

Impacto positivo. Apesar de ainda não serem grandes consumidores da economia compartilhada, os Millennials reconhecem sua 

importância e entendem que as empresas tradicionais precisam se adaptar.

De 1 a 5, 1 sendo discordo totalmente e 5 sendo concordo totalmente, o quanto você concorda com cada uma dessas frases?



“No futuro as pessoas vão possuir muito menos e compartilhar muito mais.”

“O sucesso de empresas que pregam a economia compartilhada está 
associado à crise econômica.”

.

58% concordam

55% concordam

ECONOMIA COMPARTILHADA | FUTURO

Adaptação para sobreviver. Nossos entrevistados acreditam que o crescimento da economia compartilhada é reflexo da crise. 

Mas a ideia de que compartilharemos cada vez mais no futuro ainda divide opiniões. 

De 1 a 5, 1 sendo discordo totalmente e 5 sendo concordo totalmente, o quanto você concorda com cada uma dessas frases?

61% concordam

“Grandes empresas tradicionais vão precisar adaptar seus modelos de negócio
para a economia compartilhada se quiserem sobreviver.”



Pensando no futuro, em qual(is) setor(es) da indústria brasileira você gostaria de ver surgirem mais 

empresas (que você estaria disposto a utilizar) que pregam a “economia compartilhada”?

Apesar de já ser o segmento com mais players, os entrevistados desejam que novas empresas de mobilidade e transporte surjam 

com um modelo de economia compartilhada.  Em seguida, aparece o mercado de alimentação.

ECONOMIA COMPARTILHADA | DIVERSIFICAÇÃO
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CONSIDERAÇÕES FINAIS | MILLENNIALS E OS “NEM NEM”

Apesar de muito se falar sobre os Nem Nem e o seu crescimento por 
causa de crise, é preciso tomar cuidado para não generalizar e torná-
los um sinônimo dos Millennials. Quase 1/5 dos nossos respondentes 
não trabalha nem estuda. O alto número é sim significativo e permite 
leituras específicas no que se refere a hábitos comportamentais e 
consumo. No entanto, não reflete as características de uma geração 
inteira de pessoas que hoje possuem entre 18 e 32 anos.

Aos olhos dos nossos respondentes, a Geração Y pode ser definida 
como trabalhadora, ambiciosa e engajada com causas socioambientais. 
Com mentes mais abertas no que se refere a sexualidade e igualdade 
de gênero, ainda trazem consigo prioridades muitos parecidas com a 
geração que a antecedeu: carro, caso própria e carro. Idealistas, que 
não sabem o que é  economia compartilhada. 

Incoerências que refletem o amadurecimento tardio dos Millennials e 
sua pouca experiência no que se refere à vida e carreira.

Gostou desse conteúdo? 
Receba os estudos originais da MindMiners em primeira mão.

Com frequência mensal divulgaremos relatórios exclusivos como esse. A 

ideia é abordar temas atuais relacionados a comportamento de consumo, 

inovação e marketing para, por meio de metodologias digitais de pesquisa, 

mapear opiniões, demandas e tendências que auxiliem empresas dos mais 

variados segmentos em seus processos de tomada de decisão.

Cadastre-se em nosso site.

http://mindminers.com/



