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Meios para a
conquista
Conhecidos como
geração y, os
jovens de 18 a 30
anos desafiam
as estratégias
tradicionais
de marketing e
provocam uma busca
por entender suas
maneiras de pensar

Juliana Duarte

geração de jovens com idade
entre 18 e 30 anos tem desesta-
bilizado as campanhas de ma-
.rketing tradicionais. Com hábitos

e características bem peculiares, eles têm feito
com que grandes marcas revejam suas estratégias
e corram atrás de uma linguagem que seja capaz
de alcançá-los. Entender como pensa esse
grupo é de fundamental importância para
quem presta serviços a esse público,
principalmente no caso do ensino
superior, que possui cerca de 74%
de seus alunos entre 18 e 24 anos.

A chamada geração y é formada
por pessoas bem-sucedidas, questionadores, aficiona-
dos por tecnologia, cheias de opinião e muito ligadas à
internet. "A geração y precisa de espaço e liberdade de
expressão. Eles não querem fazer parte de um modelo
tradicional", define Patrícia Fuzzo, diretora de recursos
humanos da agência de publicidade Ogilvy.

A experiência de Patrícia vem do próprio ambiente de
trabalho. Cerca de 80% dos funcionários da agência são
da geração do imediatismo. "Eles não gostam de burocra-
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cia, querem conversar sempre e não te-
mem a hierarquia. Aquela imagem frágil
foi deixada de lado. Eles são capazes de
tomar decisões, conquistaram espaço e

respeito", afirma. Outra característica
é que vivem em comunidade. "As-
sim, podem trocar experiências e
aprender ainda mais", diz.

Para se ter uma ideia da revo-
lução que esses jovens estão cau-
sando em mídias tradicionais, para
conhecer melhor seu consumidor,

os designers da Nike preferem
assistir a jogos de futebol
ou a competições de skate
a realizar pesquisas de
mercado. A Motorola
criou um time com a
missão de estudar es-

pecificamente
esse grupo.
A fabricante
de celulares
descobr iu
que esses jo-
vens se preo-
cupam mais
com o estilo
do que com
a tecnologia,
até então a

principal estra-

tégia da indústria de celular para con-
quistar esses consumidores. Resultado:
a empresa criou o Razr, que teve enorme
sucesso graças às muitas cores aplicadas
ao seu design avançado.

Em pesquisa com seus leitores, a
ResultsON, plataforma de conteúdo
voltada para o público jovem, detectou
que 90% considera a internet como
principal meio de informação. Folhear
revistas ou ir à banca comprar o jor-
nal do dia são atividades que foram
vencidas pelos avanços tecnológicos.
Por isso, os veículos de comunicação
investem cada vez mais em sites mais
completos e atualizados.

Ainda de acordo com as respostas
da pesquisa, 97,7% têm acesso à inter-
net e cerca de 90% acessa a web dia-
riamente para conversar, se informar
e pesquisar sobre novas tecnologias.
"Se você não está na internet é como
se não existisse. Nossa obrigação é fa-
zer parte desses veículos", diz Renata
D'Avilla, diretora de planejamento
da agência de publicidade Giovanni,
FCB. Ela define os jovens da geração
y como nativos digitais, que cresceram
conectados à internet. Enquanto a ge-
ração x (veja box abaixo) passa horas
em frente à TV, a y está plugada em
diversas mídias simultaneamente.
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Os especialistas concor-
dam que a internet ajuda
no diálogo com o jovem,
porém é preciso cuidado

no momento de passar as informações
para essa geração.

Ulisses Zamboni, sócio e diretor de
planejamento da agência de publicida-
de SantaClaraNitro, acredita não existir
uma fórmula para "falar" com o jovem.
"Não há uma maneira ideal para con-
vencer esse público tão heterogéneo,
mas é preciso estar sempre atualizado
e disposto a oferecer soluções para o
dia a dia", acredita.

Um hábito que deve fazer parte de
quem pretende atrair esses jovens é,
além de conhecer, procurar entender o
perfil da geração y. "Existem inúmeros
estudos de tendências que apontam
as preocupações e as mudanças dos
hábitos dos jovens. Eles são o núcleo
do consumo global hoje. Entendê-los
é fundamental", diz Barreto.

Fernanda Camargo, 25 anos, é um
exemplo da geração y. Conecta-se à
internet todos os dias e acredita que
esse hábito é importante para estar
sempre bem informada sobre as novi-
dades do mercado. "A grande vanta-
gem é que você pode conhecer todos
os assuntos que sejam de seu interesse

sem a obrigação de saber nada logo de
cara, apenas com perfil de curioso. Se
ficar interessado por um produto, pode
se aprofundar. Na web, você encontra
de tudo e muito rápido", explica.

Entre as agências de publicidade
que começam a trabalhar com esse
perfil de consumidor, algumas pre-
ferem criar um meio específico para
internautas ou resgatar o interesse pela
mídia impressa, propondo maneiras de
chamar a atenção do público jovem.

É o caso da SixPix Content, em-
presa de criação e comercialização de
conteúdo em formatos multiplatafor-
ma. Antes de começar o trabalho, o
publisher da empresa Bob Wollheim
enfrentou um desafio: descobrir a
maneira ideal para conversar com
essa geração. "No início erramos
muito. Só depois percebemos que
era preciso uma equipe composta por
jovens para dizer o que eles gostam
efetivamente", diz.

Além do conteúdo na web, a SixPix
conta com revistas que são distribuí-
das gratuitamente. "Se você fizer uma
publicação que é a cara deles (lingua-
gem), que tem o preço que eles estão
acostumados a pagar por conteúdo
(zero!) e estiver em um lugar onde eles
estão sempre (balada, cafés, cinemas,

etc), a geração passa a colecionar e
virar fã da revista."

Participar de programas sociais e
ambientais entra na lista das atividades
preferidas. "Essa geração tem um senso
de responsabilidade interessante. As
questões ecológicas também estão pre-
sentes no dia a dia deles", afirma Rena-
ta. Na era da comunicação instantânea,
o tradicional não tem mais vez.

Silvia Curiati, diretora de plane-
jamento da agência de publicidade
OgilvyOne, ressalta o conceito. "Ao
mesmo tempo que conversam pela in-
ternet, eles ouvem música, respondem
e-mails, leem notícias. E a geração do
imediatismo. Precisamos estar atentos
e oferecer novidades sempre."

O volume de informação dispo-
nível é intenso e chamar a atenção
desse público não é uma tarefa sim-
ples. "A linguagem ideal é a deles.
É preciso tentar falar, escrever e se
comunicar como o jovem faz, usando
várias plataformas, sendo direto e, es-
pecialmente, franco e aberto. E uma
geração que espera 'significado' nas
coisas que faz, pensa e participa", diz
Bob Wollheim.

Saber como atrair esse público
pode não ser fácil, mas recompensa
tentar descobrir. •
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