


A geração Y, pessoas que nasceram entre o início dos anos
80 e final dos 90, são hiperconectados e criativos, realizam
várias tarefas ao mesmo tempo e querem tudo para já
Por Fernanda Bottoni

Freqüentadores assíduos das redes so-
ciais online, eles são superconectados,
ágeis, criativos e têm pouca paciência
para qualquer coisa que leve mais tem-
po do que estão dispostos a esperar. Ta-
lentosos e infiéis, os jovens da geração Y,
que nasceram entre o início dos anos 80
e o final dos anos 90, que hoje têm de 19
a 29 anos de idade, levam a vida como se
não tivessem tempo a perder.

São jovens adultos exigentes e impa-
cientes. Quando contrariados, partem
sem pestanejar para outra. Isso vale
tanto para um site que leva mais tempo
para carregar quanto para a resposta de
uma marca a dúvidas ou reclamações
sobre produtos ou serviços. Vale tam-
bém para a evolução de sua carreira. Se
o portal demora a carregar, com apenas
um clique procuram o concorrente. Se
uma marca não tem um serviço de aten-
dimento eficiente, eles logo colocam a
boca no trombone nas redes sociais. Se

uma empresa não sabe retê-los com pro-
moções e boa remuneração, não existe
fidelidade, optam por aquela que ofereça
mais oportunidades de crescimento em
menos tempo.

"A geração Y usa
as redes para
fazer críticas"
- Alessandro Barosa Lima,
CEO da E.Life

A geração Y é também, em poucas pala-
vras, a geração do "tudo ao mesmo tem-
po". Totalmente integrados à tecnologia,
esses jovens são capazes de fazer várias
tarefas simultaneamente. Enquanto as-
sistem à televisão, trocam mensagens
pelo celular, navegam na web e ainda fa-

lam sobre diversos assuntos com vários
amigos. Disputar sua atenção em meio
a todas essas mídias é um desafio e tan-
to para empresas e marcas que querem
construir um relacionamento com esses
jovens.

LIGADOS NA EMOÇÃO
Para conquistar esse público, a rede de
escolas de idiomas CNA investiu em
pesquisas para guiar a sua estratégia
de marketing. Segundo o diretor de ma-
rketing Leonardo Cirino, há três anos a
empresa realizou um trabalho por todo o
Brasil focado no público jovem adulto. "A
geração Y mudou completamente o posi-
cionamento da nossa marca", diz ele.

Para o desenvolvimento do estudo o
CNA fez parcerias com vários institutos
de pesquisas espalhados pelas grandes
capitais do País. Esses institutos reuni-
ram grupos de não alunos, de alunos do
CNA e de alunos da concorrência a fim



"A Geração Y mudou completamente
o posicionamento da nossa marca"
- Leonardo Cirino, diretor de marketing do CNA

de observar suas características e ambi-
ções.

Uma das principais conclusões foi que
as campanhas mais lembradas por esses
consumidores eram as emocionais. "O
CNA, até então, se comunicava usando
o humor", afirma Cirino. "Naquele mo-
mento, percebemos que estávamos no
caminho errado", revela.

O levantamento do CNA também apon-
tou que os jovens de 19 a 29 anos têm
sonhos, querem alcançar o sucesso pes-
soal e profissional e sabem exatamente o
que fazer para chegar lá. "Essa geração é
muito bem planejada", diz Cirino. No en-
tanto, o que essa turma não tolera é que
alguém faça piada do seu ponto fraco.
Para o CNA, foi essencial perceber que
uma abordagem que privilegiasse o tom,
humorístico não seria bem-sucedida.

Por isso, desde a realização da pesqui-
sa a empresa e sua agência, a E* Inteli-
gência Criativa, do Grupo Eugênio - que
no fim de setembro fundiu as operações
com a FabraQuinteiro, formando a Fa-
braEQuinteiro -, passaram a trabalhar a
marca com um lado mais emocional. O
velho slogan "Inglês radical" foi substitu-
ído por "Apaixonados pelo sucesso".

É nesse conceito que o CNA tem in-
vestido, há cerca de três anos, sua verba
anual de marketing de R$ 20 milhões. A
concentração dos investimentos ainda é
em televisão, patrocínio de campeonatos
de futebol e ações em rádios e jornais lo-
cais. Mas, a partir de 2010, a marca pre-
tende garantir presença nas redes sociais.
"Nossa intenção é gerar interação online
com os clientes", antecipa Cirino.

O novo posicionamento rendeu à rede

de escolas um
crescimento V
de 22%. A par-
ticipação da geração Y aumentou 8% no
mesmo período.

MAIS INTERAÇÃO
Interação online é, aliás, outra palavra-
chave do comportamento dessa geração,
que usa intensamente blogs e redes so-
ciais para trocar idéias, falar da vida pes-
soal, opinar sobre produtos e serviços e
procurar oportunidades para avançar na
carreira.

Conforme dados da E.Life, que faz mo-
nitoramento e análise do que é publica-
do sobret empresas, serviços e produtos
em redes sociais, 46,4% dos usuários de
mídias sociais no Brasil têm entre 19 e
25 anos. A segunda maior fatia é dos jo-
vens de 26 a 30 anos, que respondem por
23,4% do total. "Eles utilizam as redes so-
ciais como parte do dia a dia, em diversos
horários, sem separar trabalho e diver-
são", destaca Alessandro Barbosa Lima,
CEO da empresa. "As pessoas estão co-
nectadas em qualquer lugar", diz.

Pensando nisso, a farmacêutica Bris-
tol-Myers Squibb apostou em ações que
incluíram as mídias digitais para re-
conquistar o market share de Luftal. De
acordo com Marcelo Barbosa, gerente de
produtos da companhia, o medicamen-
to sofreu uma perda e tanto de partici-
pação de mercado há aproximadamente
um ano: detinha 40% e passou a 18%.
"Tínhamos um problema de produção e
estávamos realmente no fundo do poço",
afirma.

Foi então que a empresa encomendou
uma pesquisa com foco no consumidor
jovem, que faz parte principalmente da
geração Y, para entender o que acontecia
com a marca que estava fora de qualquer
mídia havia três anos. A conclusão mais
importante foi que a maior parte dos con-
sumidores potenciais não utilizava o pro-
duto por preconceito. "Eles imaginavam
que quem toma Luftal sai por aí soltando
gases. Mas essa idéia é equivocada", diz
Barbosa. "O que a dimeticona (princípio
ativo do Luftal) faz é apenas quebrar as
bolhas de ar que causam incômodo em
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COMPORTAMENTO

microbolhas. Isso alivia o
mal-estar", explica.
Com esse insight, a Bristol

pediu à agência Lew'Lara' que criasse
uma campanha para expor o conceito
do produto de forma objetiva. O traba-
lho foi feito sob o mote "Absurdo", que
esclarecia que o produto não agia como
as pessoas pensavam. Além dos dois fil-
mes de 30 segundos e anúncios para mí-
dia impressa, a marca investiu em ações
de internet com o mesmo mote. Um novo
site de Luftal entrou no ar, possibilitan-
do a interação com os usuários. De 24 de
agosto a 11 de setembro a página recebeu
358 visitantes únicos. A marca também
colocou no ar o Blog do Absurdo, criado
pela agência digital Garage. Em 15 dias
de atividade foram cerca de 7 mil visi-
tantes únicos, que geraram quase 15 mil
page views.

"Nós também começamos a postar his-

"Postamos
histórias absurdas
nas redes.
Funcionou"
- Marcelo Barbosa, gerente de
produtos da Bristol

tórias absurdas em diversas redes, como
Twitter, Facebook e Orkut, para fazer
com que as pessoas entrassem no blog e
fizessem dele um espaço oficial para fa-
lar do absurdo na internet", diz Barbosa.

Para aumentar ainda mais a interação
da marca com o público jovem a agência
MobMídia criou um game do Luftal para
usuários do iPhone. A novidade obteve
mais de 15 mil downloads em três sema-
nas. "Na primeira semana, foi o aplica-
tivo mais baixado da App Store Brasil",
revela o gerente de produto da Bristol.

O resultado de toda essa integração
com o público jovem foi um aumento e
tanto de market share. "Em um ano, a

criatividade nos ajudou a saltar de 18%
para 46,2%", diz Barbosa.

SEM DISPERSÃO
Para César Aymoré, diretor de marketing
da Positivo Informática, a chave para fa-
lar com a geração Y é esquecer as mídias
tradicionais e investir pesadamente em
mídias de contato, que têm propostas de
relacionamento via blog ou redes sociais.
"O computador é tudo - ou quase tudo -
na vida desse público", ressalta.

Com essa premissa, a Positivo destina
10% de sua verba anual de marketing de
R$ 30 milhões à geração Y. "Essa fatia tem
espaço para crescer ainda mais, por isso
podemos chegar a 15%", estima Aymoré.
Segundo ele, embora o investimento em
ações online seja alto, o custo unitário
efetivo é mais baixo do que seria nas mí-
dias tradicionais. "Quando focamos essa
geração e investimos na internet, não há
dispersão", diz ele.

Uma das ações mais recentes feitas



pela Positivo Informática para conquistar
a classe A da geração Y foi criada pela
agência de digital F.biz e realizada em
parceria com a Escola Superior de Propa-
ganda e Marketing de São Paulo (ESPM).

Segundo Paulo Loeb, diretor de atendi-
mento da F.biz, o desafio da agência era
o de divulgar uma marca que ainda não
estava bem posicionada na classe A para
um público entre 20 e 30 anos, formador
de opinião. "No lugar de desenvolver uma
campanha tradicional, desafiamos os
alunos da ESPM a criar uma ação inova-
dora." O vencedor ganharia um netbook
da marca e um estágio na agência. Daí
surgiu o "Desafio digital Positivo, F.biz e
ESPM", que foi veiculado em mídias da
ESPM, incluindo o site e o Twitter, e até
em sala de aula, quando alguns professo-
res propuseram o desafio.

Entre todas as campanhas desenvol-
vidas levou a melhor a "Saia da gaiola",
criada por Tiago Souza, que utilizou o

passarinho símbolo do Twit-
ter para atrair a curiosidade e
a atenção do público. Ao mostrar o pássa-
ro preso em uma gaiola, a idéia era colo-
car o foco na liberdade que a mobilidade
oferecida pelo MoBo, netbook da Positivo
Informática, pode proporcionar.

TUDO PARA CHAMAR A ATENÇÃO
Outra estratégia, seguida pelas empre-
sas, é estar em todos os lugares ao mes-
mo tempo. É o que a companhia mundial

"Nossa criação
hoje divide o seu
trabalho com os
consumidores"
- Píerre Mantovani, CEO da Digitas

de marketing digital Digitas decidiu fazer
para chamar a atenção da geração Y.

Antes de desenvolver qualquer ação
a empresa utiliza as redes sociais para
pesquisar intensamente o público-alvo
de cada iniciativa. "Hoje em dia, nossa
equipe de criação praticamente divide
a bola com os consumidores", explica o
CEO Pierre Mantovani.

Foi assim que foi criada a ação de lan-
çamento do game The Sims 3, da Elec-
tronic Arts. "Começamos o trabalho com
uma ampla pesquisa de comportamento
na internet que- levou um mês - o ideal
seriam três meses", diz ele. Ou seja, a Di-
gitas vasculhou tudo o que era dito sobre
o produto nos mais diversos espaços de
discussão online. Com esse levantamento,
foi detalhado um perfil do público-alvo.
Como se tratava da continuação de um
game, a ação também conseguiu reunir
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informações sobre tudo o que
os consumidores queriam ver
nas versões seguintes do jogo.

Depois de definido o target a
empresa tratou de criar peças
para sites de entretenimento,
como Vírgula e Dolls, para as
páginas online da revista Ca-

pricho, da Editora Abril, e do
programa Malhação, da TV Globo.

Desenvolveu também um comercial para
a MTV, peças para o programa de mensa-
gem instantânea Windows Live Messen-
ger, da Microsoft, e material de ponto-de-
venda para lojas da Saraiva Megastore.

Resultado: em apenas sete dias a Electro-
nic Arts vendeu mais de 1,4 milhão de uni-
dades de The Sims 3 em todo o mundo. "No
Brasil, foi a maior venda de games de toda
a história", afirma Mantovani. De acordo
com ele, o segredo do sucesso foi o fato de
a campanha conseguir prender a atenção
do consumidor onde quer que ele fosse. "É
uma nova forma de pensar em como fazer
comunicação para a geração Y", diz. Sua
dica para chamar a atenção desses jovens
é não tentar colocar todas as informações
do produto logo na primeira peça. "Se você
gerar curiosidade, vai conquistar o consu-
midor a cada clique", ressalta.

RESPEITO A PRIVACIDADE
Segundo estudo da Participatory Marke-
ting Network (PMN), dos Estados Unidos,
99% da geração Y tem perfil cadastrado
em alguma rede social. Nada menos do
que 89% deles baixaram algum tipo de
aplicativo para o seu perfil, como fo-
tos, games, entretenimento e notícias. O
Twitter já é utilizado por 22% do grupo.
"Se falarmos de classe A, sem dúvida a
participação do Twitter será maior", diz
Paulo Loeb, da F.biz.

Para ele, é muito importante destacar
que, apesar de essa geração participar
ativamente das redes sociais e colocar
toda a vida abertamente nesses sites, ela
também valoriza a privacidade. "Parece
contraditório, mas é o que apontam inú-
meras pesquisas que já realizamos na
agência", explica. "Por exemplo, esses
jovens não querem dividir o computa-
dor com ninguém apenas para preservar
suas informações", explica.

Outro fator que vale a pena notar é o
hábito de buscar informações sobre mar-
cas e produtos nas redes sociais antes da
aquisição. "Eles vão às redes sociais para
perguntar qual é o melhor modelo de ce-
lular ou de prancha de surfe", conta Bar-
bosa Lima, a E.Life. E também recorrem
a esse expediente na internet para ajudar
na decisão de compra de seus pais.

A dica, portanto, tanto para marcas
que têm foco nessa geração quanto para
aquelas que miram os seus pais, é mo-
nitorar constantemente tudo o que é
dito sobre elas na internet. "A geração
Y muitas vezes usa as redes sociais para
fazer uma reclamação antes de procu-
rar canais tradicionais", explica Barbosa
Lima. "A primeira coisa que uma marca
precisa saber é onde o consumidor se ex-
pressa sobre seus produtos ou serviços",
lembra.

Hoje em dia, as duas redes mais popu-
lares para depoimentos de consumidores
são o Orkut e o Twitter, mas o caminho
nem sempre é óbvio. O próprio Barbosa
Lima foi pego de surpresa ao descobrir
que o público falava mais sobre monito-
res LCD em um fórum online de games.
Com essa geração, vale a pena ficar de
olhos e ouvidos bem conectados. ••
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