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INTRODUÇÃO:
Ao menor sinal de estagnação nas vendas, os setores da tecnologia se reinventam com novos produtos: design mais
arrojado e tecnologia mais eficiente são formas que esta indústria encontra de se manter sempre atualizada no mercado.
Foi assim com as TVs de tela plana que aos poucos substituíram os televisores com tubo e é assim com os computadores
e aparelhos celulares. Segundo o gerente sênior de desenvolvimento de negócios da Apple, Edwin Estrada, atualmente ¿O
sonho do consumidor é carregar no bolso um aparelho que ofereça as funções de um notebook. E isso o smartphone já
faz¿. Dessa forma, o estudo busca identificar como as influências da tecnologia do smartphone na vida social das gerações
Y e Z podem ser prejudiciais com a intensificação ao longo do tempo?.

METODOLOGIA:
Para entender melhor a relação das gerações com a tecnologia voltada para o smartphones, foi criado um questionário cujo
qual foi aplicado seguindo os parâmetros da pesquisa sobre as gerações. Foram analisadas respostas de pessoas com
idade de 10 à 35 anos, correspondentes às gerações Y e Z.O questionário foi colocado no ambiente virtual Survey Monkey
para que a pesquisa fosse realizada através do Facebook para os amigos de cada uma das envolvidas no desenvolvimento
do artigo. Sendo assim, para aplicação do questionário, foi utilizado o cálculo de início e término de cada geração segundo
Serrano, que avaliou e chegou à conclusão de que entre cada geração em torno de 14 anos de diferença.



RESULTADOS E DISCUSSÕES:
Durante a execução desta pesquisa, procuramos entender e identificar os processos que levaram a sociedade a se
modificar de maneira tão radical durante os últimos séculos, tendo início a partir da evolução dos processos de produção no
século XVIII, a descoberta de novas formas de energia, alteração do meio urbano, individualização do sujeito,
desenvolvimento dos meios de comunicação de massa, sociedade de consumo, até a chegada da internet por volta dos
anos 1990, os possíveis efeitos causados por ela no comportamento das gerações Y e Z e na cultura da sociedade.
Verificou-se ao fim do desenvolvimento do trabalho a respeito do uso da tecnologia smartphone pelas gerações Y e Z, que
apesar da tecnologia ser a mesma, a utilização varia conforme as diferentes idades dos indivíduos, por exemplo, as
pessoas que fazem parte do início da geração Y, nascidas por volta dos anos 80, utilizam o smartphone de uma maneira
mais ¿correta¿ fazendo com que possa ser menos prejudicial na sua vida social. Esta geração, então, presenciou o
desenvolvimento da tecnologia e puderam aproveitar as peculiaridades da vida infantil e adolescência sem uma influência
tão grande da internet e seus meios.

CONCLUSÃO:
Verificou-se ao fim do desenvolvimento do trabalho a respeito do uso da tecnologia smartphone pelas gerações Y e Z, que
apesar da tecnologia ser a mesma, a utilização varia conforme as diferentes idades dos indivíduos.
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