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Velocidade, liberdade, consumo, individualidade e tecnologia são os valores da chamada 
Geração Y, composta por jovens nascidos entre 1978 e 1990, segundo uma pesquisa realizada 
pela Bridge Research. A empresa de pesquisa ouviu 672 jovens nas regiões metropolitanas de 
São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre das classes A, B e C, o que representa um universo de 
cerca de 8 milhões de pessoas. 
 
A pesquisa mostrou o relacionamento da Geração Y com as marcas. "A geração X tinha as 
marcas consideradas de prestígio. Se usasse determinada marca queria dizer que eu era 
sofisticado etc. Já para a Geração Y, a marca está mais ligada a fazer parte de uma 
comunidade", disse Renato Trindade, presidente da Bridge Research e coordenador da 
pesquisa. Na prática, isso significa que a mesma marca não integra toda a Geração Y. "É muito 
mais segmentada. Uma para os surfistas, uma para as patricinhas... Para eles é tudo mais 
efêmero, mas também mais abrangente. O relacionamento deles com tudo não é tão 
profundo", disse. 
 
Trindade, no entanto, esclareceu que não quer dizer que esses jovens desprezam a marca. "O 
que percebemos é que algumas áreas ainda têm dificuldade de falar a língua dessa turma. As 
marcas de celulares, por exemplo, tiram de letra. Elas são muito bem vistas pelos jovens", 
explicou. 
 
Entre as empresas de telefonia, a Vivo foi a mais citada (26%), em segundo lugar a Tim 
(25%) e em terceiro Oi e Claro, empatadas com 22%. Quando o assunto é internet, a pesquisa 
mostrou uma maior pulverização. Speedy foi o campeão com 31% das lembranças. Em 
seguida vieram Virtua (Net), com 24%, Oi (Velox), com 19%, e UOL, com 6%. Terra, Claro 30 
e Vivo 3G foram lembrados por 2% dos entrevistados e Tim 36 e Ajato, 1%. 
 
No ranking de marcas de celulares, a mais lembrada foi a Motorola, com 35%, seguida pela 
Nokia, 24%, LG, 16%, Sony Ericsson, 12%, Samsung, 8%, e Apple, 3%. 
 
A pesquisa também levantou o top of mind das marcas de computadores. O ranking é liderado 
pela Dell (24%), seguido por Positivo (21%) e LG (12%). 
 
Segundo o estudo, 84% dos pesquisados têm alta escolaridade, ou seja, terminaram o ensino 
médio (42%), têm superior incompleto (28%) ou completo (13%), ou pós-graduação (1%). 
 
A pesquisa também mostrou que 48% dos jovens com idade entre 18 e 30 anos apenas 
trabalham e 30% trabalham e estudam. 72% dos representantes da Geração Y ouvidos na 
pesquisa ganham até R$ 1.317,00. Os principais gastos do mês para os jovens são 
alimentação (18%), roupas e acessórios (17%) e telefonia, internet e TV (14%). 
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