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Introdução
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 o ESCrutÍnIo E A ProCurA dE AutEntICIdAdE 

 VIVEr EM PLEno A long tail

HIPErConEXão: uM ELEMEnto EStruturAntE

rEndIdoS AoS BonS nEGÓCIoS nA WEB,  
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ESTARÃO OS JOVENS A LIDAR COM A CRISE DE FORMA ENGENHOSA, ADAPTANDO‑SE 

A NOVOS TIMINGS, A UMA VIDA MAIS FRUGAL E ENFRENTANDO A NECESSIDADE DE 

MOBILIDADE OU ESTARÃO PRESOS AO CONFORTO DA “CASINHA” DOS PAIS E AO SEU 

APOIO FINANCEIRO ?

ASPIRA ESTA GERAÇÃO REALMENTE À ORIGINALIDADE OU QUER ALCANÇAR O 

MAIOR NÍVEL DE CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DOS GRUPOS A QUE (CADA UM 

INDIVIDUALMENTE) QUER PERTENCER ? 

SERÁ QUE HÁ UM ESTIGMA RELACIONADO COM A CONCEPÇÃO DE “JOVEM À PROCURA DO 

PRIMEIRO EMPREGO” (FORA DOS ESTATUTOS SOCIALMENTE ESTÁVEIS “ESTUDANTE” E 

“TRABALHADOR”) OU HÁ HOJE UMA ACEITAÇÃO GENERALIZADA DA PRECARIEDADE ?

Entendemos que a resposta a estas questões exigia uma investigação séria, capaz de des-

mistificar algumas ideias e estereótipos estabelecidos.

INTRO-
DUÇÃO
INTRO-
DUÇÃO

reconhecendo o aprofundar do gap geracional entre uma geração que tinha tudo 
garantido – trabalho, casa, emprego – e que tudo podia planear – casar, ter filhos, 
carreira – e uma geração que vive na incerteza, sem projectos de futuro, num 
adiar de planos e de capacidade de consumir, o Projecto C elegeu como tema 
central de investigação em 2011 esta geração jovem. Se vão ser socialmente di-
ferentes (face ao que foram os seus pais), vão também apresentar comportamen-
tos de consumo distintos.

Anteriormente, noutros estudos C, tínhamos sido confrontados com paradoxos 
de afirmação identitária e com contradições na reacção ao contexto de adver-
sidade que estes jovens enfrentam e foram precisamente esses contrastes que 
desencadearam as primeiras interrogações: Sample



C - The consumer intelligence lab  .  18-28 . VIDA ADIADA OU VIDA LIBERTADA?

uMA IdAdE noVA

"Ser jovem é difícil. Só os velhos pensam que é fácil (…) no meu tempo podia-se ser adulto 
aos 18 anos – sair de casa dos pais para estudar ou trabalhar; ser pobre mas financeira-
mente independente dos pais; ter quatro paredes só nossas, onde só a polícia pode entrar 
contra nossa vontade.

Hoje em dia, tudo foi adiado. As pessoas nascem e morrem mais tarde (…) Quando se 
chega aos 18, não se pode passar para adulto. Há um atraso. Há uma folga no sistema.

durante os primeiros anos, ocupa-se essa folga a tirar um curso superior. Mas, quando os 
cursos acabam, acabam para toda a turma e o engarrafamento que impediu a passagem 
à idade adulta reaparece na forma de desemprego ou na falta de emprego satisfatório e 
seguro.

os jovens vão ficando em casa dos pais – ou voltando sempre que as coisas correm mal – e 
desesperam. ou não? Pelo menos é essa a versão oficial (…)

Criou-se assim uma idade nova que não é apenas intercalar. o jovem adulto de 18, 25 ou 
até 30 anos vive com os pais – mas como adulto, com acordo de ambas as partes (…) Con-
vive e conversa com os pais de adulto para adulto. Conhecem-se como adultos."

Miguel Esteves Cardoso, Revista Pública (5 Setembro 2010)

Só por si a fase que, de forma comum, se denomina de juventude é revestida de uma enorme 

“hibridez”. o processo de maturação do indivíduo depende grandemente da sua personali-

dade e do contexto social e económico em que cresce. um jovem trabalhador de 18 ou 20 

anos já terá o seu estatuto de adulto parcialmente adquirido, enquanto um estudante de 23 

ainda está numa fase anterior desta transição para a vida adulta. 

Independentemente desse facto, este espaço no tempo de desafectação entre a família em 

que crescemos e a nossa independência financeira não só se tem dilatado, como se está a 

operar de forma radicalmente diferente e, acima de tudo, sem um padrão.

Miguel Esteves Cardoso aborda esta “idade nova” que resulta do prolongamento da nossa 

juventude como uma inevitabilidade da demografia actual. Quando se vivia 36 anos era-se 

adulto aos 12. Agora que se vive 84, dá para adiar até aos 28. É uma conta simples. As con-

sequências desta idade nova é que não são simples e lançam enormes desafios para as 

marcas e modelos de negócio.

Sample



7InTrodução

desenhámos a metodologia desta investigação conscientes de que não haveria respostas 

óbvias nem consensuais às perguntas que se nos colocam, principalmente no contexto de 

mudança actual. 

Escolhemos como nosso target os indivíduos dos 18 aos 28 anos. Apesar de abarcarem ti-

picamente dois estágios de vida distintos – estudantes e 1º emprego – pareceu-nos impor-

tante ter uma base de análise que acompanhasse todo o processo de acesso à vida adulta. 

Esse processo inicia-se no momento em que se escolhe um rumo profissional e evolui até à 

transição para a vida familiar (os 28 anos a idade média em que as mulheres têm o primeiro 

filho e a idade média do 1º casamento).

CADA GERAÇÃO TEM ExPECTATIVAS, ExPERIêNCIAS, ESTILOS DE VIDA E VALORES úNICOS 

QUE INFLUENCIAM O SEU COMPORTAMENTO DE COMPRA. ESTE SEGMENTO é PARTICU‑

LARMENTE RELEVANTE PARA AS EMPRESAS PORQUE OS JOVENS SÃO UM CENTRO GERA‑

DOR DE INFLUêNCIA NA SOCIEDADE GLOBAL DE CONSUMO. TUDO O QUE TRANSPIRA DOS 

JOVENS IMPACTA MUITO O CONJUNTO DA SOCIEDADE – OS MAIS NOVOS ASPIRAM A SER 

COMO ELES, OS MAIS VELHOS SÃO POR ELES INSPIRADOS. A JUVENTUDE TORNOU‑SE UMA 

ESPéCIE DE ESTADO SIMBóLICO QUE DEFINE MUITO DO QUE é MODA A CADA  MOMENTO. 

A juventude como criAdorA e disseminAdorA de tendênciAs de consumo é um 
segmento que urge conhecer em profundidAde.

Sample
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AO CICLO DE TRANSICÇÃO 
PARA A VIDA ADULTA

QUANTOS VÃO PARA A 
FACULDADE ?

da população 20-29 anos
9,8 %

Alunos matriculados pela 
1ª vez no ensino superior 
em 20011

131.508

da população 20-29 anos
cerca de 30 %

Alunos matriculados no 
ensino superior em 20011

396.268

QUANTOS PARAM OS 
ESTUDOS ANTES DOS 18 ?

Percentagem de 
jovens entre os 18 
e os 24 anos que já 
não estão na escola 
(Média Eu 14,1%)

31,2 %

ANOSSample
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Chegados aos 18 anos, o que fazem os jovens portugueses? Cerca de 40% seguem os 
estudos superiores. os restantes, depois de longa procura (20 meses em média) vão 
trabalhar, permanecendo normalmente em casa dos pais durante estes longos anos. 
Casar, além de acontecer mais tarde, já não é a regra. Em 2010 verificou-se uma taxa de 
nupcialidade de 3,76 casamentos por mil habitantes, o valor mais baixo de que há registo. 

CASAR E SAIR DE CASA 
DOS PAIS Só DEPOIS...

Idade média de saída de casa 
dos pais:

29,5

28,5

anos

anos

Idade média ao 1º casamento:

em 2010 (vs. 25,7 em 2000)

em 2010 (vs. 27,5 em 2000)

29,2

30,8

anos

anos

QUANTO TEMPO PARA 
ARRANJAR TRABALHO ?

tempo médio de transição 
entre a escola e o primeiro 
emprego trabalho (excluindo 
desta análise os indivíduos 
que começaram a trabalhar 
ainda enquanto estudavam)

20,4 meses

QUANTOS SAEM DA 
FACULDADE CADA ANO ?

número de diplomados em 2010

da população 20-29 anos

78.609

6 %

QUANTOS FAZEM MESTRADO ?

da população 20-29 anos

número de matrículas em mestrado 
em 2011

8,7 %

117.116

ANOS ANOS

Fonte: 
Pordata
ter opinião 2012, Fundação Francisco Manuel dos Santos
InE, Inquérito ao Emprego, Entrada dos Jovens no Mercado de trabalho (2009)
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