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Já ouviu falar do eMule? Pois Ana Luiza, hoje com 10 anos, o descobriu quando tinha 6. Dele, 
baixou várias músicas, filmes da série Harry Potter e também o High School Musical. "Mas 
quando meu pai descobriu, ele não me deixou mais usar", diz a menina, que agora, tem 
horário, fixado pelos pais, para ficar na internet. Mesmo assim, no último Natal, foi ela quem 
ajudou a mãe a escolher a marca e o modelo do novo celular, levando em consideração custo 
e benefício do produto a partir de pesquisas na internet e de conversas com amigos pelo MSN. 
Ela também ajuda a avó a pesquisar o preço do remédio de pressão antes de ela decidir em 
qual farmácia comprar o medicamento e conversa com os tios que moram em outra cidade, 
todos os dias, usando Skype e a câmera instalada no monitor do seu PC. 
 
Ana está à frente da geração Y. Seu primeiro contato com o computador foi aos quatro anos, 
quando começou a brincar com joguinhos educativos instalados pelos pais e disponíveis 
também em alguns portais da internet. Por isso, ela faz parte de uma nova geração, que já 
nasceu na era da informática, e que alguns especialistas chamam de "geração Z" de zapear 
uma à frente da já conhecida "geração Y", que define os jovens que hoje estão na faixa dos 20 
anos e que já começam a entrar no mercado de trabalho. (Leia matéria na página 8). 
 
"Essa é uma geração formada por jovens extremamente antenados, que recebem todos os 
dias um grande volume de informação", escreve Anna Célia Affonso dos Santos Ferreira, em 
texto sobre o comportamento desse consumidor para sua tese de mestrado da Faculdade de 
Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo (USP). "São eles que 
decidem o que comprar, desde o eletrodoméstico, até o carro da família", completa Roberto 
Meier, presidente da Associação Brasileira das Relações Empresa Cliente (Abrarec). A 
propaganda tradicional que tanto influenciou outras gerações - não tem o mesmo efeito sobre 
esse jovem. As gerações Y e Z estão mais atentas às percepções de outros consumidores 
expostas em blogs e redes sociais. "A comunicação com eles tem que ser mais inteligente. Eles 
não acreditam em especialistas", diz Meier. Para conquistar e manter esse consumidor, é 
preciso entender que ele valoriza e muito a transparência nas relações de consumo.  
 
Infidelidade espontânea 
 
O jovem das gerações Y e Z não é fiel a uma marca. Pelo contrário. Costumam ser impacientes 
e não se atêm a uma única tecnologia, explica o professor Moysés Simantob, coordenador do 
Fórum de Inovação da Fundação Getúlio Vargas (FGV), que há anos pesquisa esse tema. Esses 
consumidores também são avessos a regras como, por exemplo, ter de falar com um 
subordinado ou com o telemarketing quando quer reclamar do produto de uma empresa. "Eles 
olham as empresas e o mercado como algo ou alguém igual a ele e não entende o motivo de 
um gerente ou diretor não atendê-lo quando quer reclamar de um produto", diz Simantob. Por 
isso qualquer empresa que queria conquistar a fidelidade desse jovem que é espontaneanente 
infiel a qualquer marca - tem de seguir três diretrizes: 1) transparência; 2) honestidade e, 3) 
diálogo. "Quem quiser vender, seja o que for, para esse jovem tem que olhar para isso ou vai 
morrer na praia. É um consumidor que vai testar tudo antes de decidir o que comprar." 
 
Pesquisa da consultoria Bridge Research mostra que, para as gerações Y e Z, consumir é 
melhor que ostentar marcas. Isso não quer dizer, no entanto, que eles não sigam a moda. É 
que, para eles, uma marca funciona como uma garantia de qualidade do produto e não como 
um símbolo de status. É uma lógica muito diferente da incorporada pelas gerações anteriores. 
E a regra vale tanto para roupas, quanto para produtos eletroeletrônicos, carros e tecnologia. 
"O que pesa é ter uma boa experiência anterior com a marca", explica Renato Trindade, 
presidente da Bridge Research, no estudo. "Eles têm uma percepção nova sobre produtos", 
conclui o professor Simantob.  
 

 
 
A geração do milênio 
 



O jovem que sabe o que quer e como alcançar tudo que almeja 
 
Segura, com boa autoestima e criada por pais atenciosos. Assim é a geração do milênio, 
também conhecida por "Y" e, mais recentemente, por "Z". Eles também podem ser distraídos, 
superficiais e insubordinados. Tudo porque foram educados de maneira diferente, num período 
com mais prosperidade econômica, liberdade de expressão e acesso irrestrito a fontes de 
informação. Por isso, são mais conscientes dos problemas sociais e ambientais e mais 
preocupados com qualidade de vida. Mas são também menos pacientes com regras do mundo 
corporativo - como esperar na linha para ser atendido por um sistema de call center ou ao 
desembarcar no concorrido mercado de trabalho. Pesquisa realizada pela Fundação Instituto 
de Administração (FIA/USP), com 200 jovens de São Paulo, revelou que 99% deles só se 
envolvem em atividades que gostam e 96% acreditam que o objetivo do trabalho é a 
realização pessoal. Em países da Europa e dos Estados Unidos, a geração Y já ocupa cerca de 
25% dos cargos de liderança. Pode até ser que boa parte deles esteja na chamada nova 
economia terminologia criada justamente para segmentar as empresas de internet e que 
desenvolvem tecnologia inovadora (como Google e Facebook). Mas é fato incontestável que 
ninguém mais pode ignorar o potencial desse consumidor. De acordo com levantamento da 
Organização das Nações Unidas (ONU), eles já são 210 milhões de pessoas no mundo. No 
Brasil, representam 17% da população, um mercado potencial de 40 milhões de consumidores. 
 

 
 
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 13 fev. 2010, Primeiro Caderno, p. 6-7. 


