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G. I e II Guerras 
1901 − 1945 
 
Física Quântica 
 
Linguagem narrativa 
Carta - Radio 
Pensam os entes  
Avanço do conhecimento 
 
Conservadores  
Vida inspirada no modo europeu, no romantismo, na arte e na literatura 
Grande responsabilidade pessoal, deveres, honra e fé 
Sentido de obrigação moral 
Respeitam autoridade e hierarquia 
 
Tendência a economizar 
1o trabalho depois prazer 
Valorizam a lealdade e disciplina  
Protagonistas da vida empresarial 
 
Acostumados a sacrifícios 
Diminuição da população por guerras 
Perspectiva histórica dos acontecimentos 
Fome e movimento imigratório em busca de melhores condições de vida 
Depressão econômica 
Deixam legados para os filhos 
 
 
G. Baby Boomers 
1946 − 1964 
 
Pílula Anticoncepcional 
 
Linguagem narrativa 
Telefone - TV 
Pensam os entes 
Avanço do conhecimento 
 
Otimistas 
Vida inspirada no modo dos EUA 
Narcisistas com elevado auto estima 
Sofreram dramáticas mudanças sociais e econômicas  
Aumento da população 
Conflitos civis 
 
Empreendedores  
Prioridade ao trabalho 
Trabalham sob pressão  
Grandes oportunidades 
Aumento da manufatura e produção 
Fartura e Consumo 
 
Revolucionários e independentes 
Autoritários e disciplinadores 
Céticos quanto à autoridade 
Necessidade de renovar e transformar 
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G. X 
1965 – 1980 
 
Missão Tripulada para a Lua 
 
Linguagem narrativa e telegráfica 
Pensam os entes  
Avanço do conhecimento 
 
Independentes, ambiciosos e flexíveis 
Concernidos com questões de direitos humanos 
Quebra de tabus 
Incremento do divórcio 
Início das famílias programadas e aspiram ter famílias perfeitas 
 
Gostam de trabalhar por conta própria 
Desligados das questões sociais 
Receberam melhor educação formal 
A 1ª G. economicamente menos bem-sucedida que seus pais 
 
Lutam contra repressão política e corrupção 
Necessidade de liberação coletiva 
Tribalismo político e exacerbação ideológica 
Música e os movimentos sociais refletem o tom político da época.  
Considerada G. MTV 
 
 
G. Y [Millennials] 
1981 − 1997 
 
Queda do Muro de Berlim 
 
Linguagem telegráfica e icônica 
E-mail - celular – internet  
Pensam os entes  
Avanço do conhecimento 
 
Expressão individual e conectividade 
Desmonte das ideologias políticas 
Exacerbação das ideologias religiosas 
Lançamento de satélites de comunicação 
Arte brasileira desponta no exterior 
 
Gastadores 
Mais otimistas quanto ao futuro econômico que gerações mais velhas  
Diminuição no nível de spam de atenção 
Início da modernização política e econômica do Brasil 
 
TV a cabo e computador pessoal 
Surge a AIDS  
Mulheres são parte considerável da força de trabalho 
Construção de famílias pouco numerosas 
Pai e mãe trabalham fora 
Reformulação dos papéis na conjuntura familiar 
Início da modernização política e econômica do Brasil 
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G.Z [Centennials] 
1998 − 2009 
 
SmartPhone 
 
Linguagem imagética e icônica 
Mensagem de texto e redes sociais  
Pensam os entes  
Avanço do conhecimento 
 
Ambientalistas 
Críticos, Exigentes e Autodidatas 
Menos focados 
Querem ser apreciados 
Alta tecnologia 
Nativos Digitais e dependentes de interação virtual 
Acostumados com obsolescência 
 
Querem empreender cedo 
Rejeitam hierarquias 
Transitam do trabalho para o prazer com maior agilidade 
Touchscreeners 
 
Dificilmente distinguem o público do privado 
Desconhecem fronteiras geográficas 
Colaborativos e ansiosos 
Início da educação sem escola 
Spam de atenção menor que a G. Y 
 
G. Alpha 
2010 − 2025 
 
Movimentos Migratórios 
 
Linguagem icônica, robotizada e surrealista 
Pensam os entes  
Avanço do conhecimento 
Metade desta geração ainda não nasceu 
 
Ansiosos − Rápidos − Intuitivos 
Exibicionistas  
Reconhecem a diversidade em tudo 
Valorizam a pluralidade e as diferenças 
Desconhecem privacidade 
G. Tela = screenagers 
 
Economia compartilhada 
Detém o maior conhecimento tecnológico da história  
Tribalismo xenofóbico − político – social – econômico 
Criadores de conteúdo, produtos e serviços 
 
Filhos de pais bem mais velhos 
Têm famílias pequenas 
Inauguraram nova estrutura educacional 
Aprendizado se dá a partir de situações do cotidiano  
Estruturas funcionam apenas como apoio 


