
O “conflito de gera-
ções” persiste em
um elemento bási-
co da análise social

e política americana. A noção
de que circunstâncias particu-
lares e as experiências de ca-
da grupo bem-sucedido o im-
bui com percepções, crenças

e valores distintos parece intui-
tivamente racional e atraente. É
também lisonjeira. Numa cultu-
ra de mercado de massas, per-
tencer a um grupo distinto, mes-
mo que englobe muitos mi-
lhões, contribui para um senti-
do de identidade. Numa pesqui-
sa Gallup, feita em 1969, 74%
dos americanos acreditavam no
conflito de gerações. Uma pes-
quisa realizada no ano passado
indicou que, hoje, 79% acredi-
tam nisso.

Entre 1969 e hoje, as gera-
ções, é claro, mudaram. Naque-
la época nós tínhamos os baby
boomers (hoje entre 46 e 64
anos), que se aliaram numa bata-
lha contra as gerações da 2.ª
Guerra Mundial e da Grande De-
pressão. Hoje, a chamada gera-
ção Y, ou geração da internet
(aqueles com menos de 29
anos), e a geração X (entre 30 e
45 anos) competem com os boo-

mers e os americanos com 65
anos ou mais. As fronteiras exa-
tas entre as gerações são, de al-
guma maneira, arbitrárias, e ou-
tras diferenças individuais (co-
mo renda, religião, educação,
geografia) também são mais im-
portantes. Mas os contrastes en-
tre elas ajudam a traçar as mu-
danças e a continuidade nos Es-
tados Unidos.

Examinemos um estudo dos
50 milhões de jovens da geração
Y realizado pelo Pew Research
Center. O estudo descobriu al-
guns fatos surpreendentes e ou-
tros nem tanto. Entre os sur-
preendentes (para mim): quase
dois quintos dos jovens que inte-
gram a geração Y usam tatua-
gem, em comparação com os da
geração X, um terço deles, e ape-
nas 15% na geração mais velha.
O que não me surpreendeu: a
geração Y é a primeira geração
verdadeiramente digital. Três

quartos dos jovens criaram um
perfil no Facebook ou em algum
outro site social. Somente meta-
de da geração X e 30% dos baby
boomers se interessam por isso.
Um quinto dos jovens da gera-
ção Y postou vídeos deles pró-
prios na internet, muito mais do
que os da geração X (6%) ou a
geração mais velha (2%).

Sob muitos aspectos, os jo-
vens da geração Y expandem
muito pouco as tendências so-
ciais. Desde o fim do alistamen-
to militar, nos anos 70, a presta-
ção do serviço ficou mais rara.
Apenas 2% da geração Y é vetera-
na; numa idade similar, 13% da
velha geração e 24% dos mais ve-
lhos serviram o Exército.

Cada geração mais jovem
mostra mais abertura do ponto
de vista racial e sexual. Metade
dessa geração defende o casa-
mento gay; entre os ‘baby boo-
mers’ e os ainda mais velhos, o
apoio chega a um terço e um
quarto, respectivamente. Só 5%
da geração Y se opõe a casamen-
tos inter-raciais, e entre os que
têm mais de 65 anos, 26%.

O estudo do Pew Center inda-
gou sobre o que é ter um casa-
mento bem-sucedido. Mais de
quatro quintos de todos os gru-
pos de idade disseram ser mui-
tíssimo importante. A crença
em Deus é generalizada: atinge
64% dos jovens da geração Y e
73% daqueles com mais 30
anos. Existe um consenso so-
bre muitos valores, mesmo se
os ideais (casamento estável,
por exemplo) são com frequên-
cia transgredidos.

Mas há uma tendência a se
exagerar as generalizações, re-
duzir a importância da cultura
nacional e ignorar as diferenças
individuais. O estereótipo nos

anos 60 dos baby boomers – um
exemplo óbvio – como pessoas
usuárias de droga, obcecadas
por sexo, que desafiam a autori-
dade, libertinos anticapitalis-
tas, foi derrubado. Mas, para os
jovens de hoje, uma área tem
muita importância: a econo-
mia. A violenta crise econômi-
ca atingiu duramente esses jo-
vens. De acordo com o Pew Cen-
ter, quase dois quintos daque-
les entre 18 e 29 anos (37%) es-
tão desempregados, “a mais al-
ta porcentagem (...) em mais de
três décadas”.

Apenas 41% têm emprego em
período integral, uma queda
em relação aos 50% de 2006.
Proporcionalmente, mais jo-
vens dessa nova geração perde-
ram recentemente seu empre-

go (10%) do que os da geração
de mais de 30 (6%). Cerca de
um terço dos entrevistados dis-
se estar recebendo ajuda finan-
ceira da família, e 13% daqueles
em idade entre 22 e 29 anos vol-
taram a viver com os pais.

Esses efeitos adversos de-
vem perdurar. Um estudo fre-
quentemente citado, realizado
pela economista Lisa Kahn, da
Universidade Yale, concluiu
que jovens formados em facul-
dade e que entram no mercado
de trabalho onde a taxa de de-
semprego é alta recebem um sa-
lário menor, e isso pode durar
duas décadas. Escrevendo na re-
vista The Atlantic, Don Peck
disse que muitos jovens da gera-
ção Y foram mimados, achando

que têm direitos, e estão mal
preparados para um “am-
biente econômico difícil”.

Não têm a persistência e
imaginação para enfrentar
uma situação e se sair bem.

Essa acusação é injusta. Pe-
la minha experiência pes-
soal, esses jovens são aplica-
dos, disciplinados e determi-
nados diante de uma frustra-
ção. De qualquer maneira,
mais noticias ruins podem es-
tar à frente. À medida que os
baby boomers se aposentam,
o crescimento dos gastos fe-
derais com a Previdência So-
cial, o Medicare e o Medicaid
podem aumentar os impos-
tos que os jovens terão de ar-
car e encolher outros progra-
mas do governo. Será mais di-
fícil começar a desenvolver
uma família.

Eles podem se tornar uma
geração ingênua. Eles devem
pagar pelos pecados econô-
micos dos mais velhos, parti-
cularmente o fracasso deles
em antecipar os custos previ-
síveis da aposentadoria dos
baby boomers.

O que leva a uma pergunta:
em 2008, um em cada dois
desses jovens votou em Bara-
ck Obama; nas pesquisas,
eles dizem estar mais dispos-
tos do que americanos mais
idosos a um governo ativista
e que interfira na economia.
Mas seu ardor por Obama já
está esfriando.

Os impostos mais altos vão
abrandar seu entusiasmo pe-
lo governo? /TRADUÇÃO DE
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Balneário Camboriú – 4 dias / 3 refeições

À vista R$ 498, ou..............................10x R$ 49,80
Hotel San Marino. Passeios em Balneário Camboriú, 
Joinville e Curitiba. Transporte gratuito para o Parque Beto 
Carrero World. (não inclui ingresso). Saída 1o de abril.

Blumenau – 4 dias / 3 refeições

À vista R$ 528 , ou.............................10x R$ 52,80
Hotel Plaza Blumenau. Passeios em Blumenau, Balneário 
Camboriú, Joinville, Curitiba. Transporte gratuito para 
o Parque Beto Carrero World. Saída 1o de abril.

Florianópolis – 4 dias / 3 refeições

À vista R$ 538 , ou.............................10x R$ 53,80
Hotel Florianópolis Palace. Passeios em Florianópolis 
incluindoLitoralNorte,LagoadaConceição,PraiadaJoaquina 
e o centro da cidade. Não inclui ingressos. Saída 1o de abril.

Curitiba com Ilha do Mel  4 dias / 3 refeições

À vista R$ 628 , ou.............................10x R$ 62,80
Hotel Roochelle. Passeios em Curitiba, Ilha do Mel em
barco, Paranaguá, Morretes e passeio pela Serra do Mar 
em trem turístico. Inclui ingressos: Barco para Ilha do Mel 
e passagem de trem pela Serra do Mar. Saída 1o de abril.

Cidades Históricas Mineiras
4 dias / 3 refeições
À vista R$ 678 , ou...............................10x R$ 67,80
Hotel Ouro Minas. Passeios em Belo Horizonte, Ouro 
Preto, Mariana, Congonhas do Campo, São João Del Rey,
Tiradentes. Não inclui ingressos. Saída 1o de abril.

Recanto das Hortênsias 4 dias / 5 refeições

À vista R$ 778 , ou...............................10x R$ 77,80
Passeios em Passa Quatro, São Lourenço e Caxambu. 
Não inclui ingressos. Saída 1o de abril.

Caldas Novas 4 dias / 3 refeições

À vista R$ 698 , ou.............................10x R$ 69,80
Hotel Eldorado Park. Passeio pela cidade de Caldas
Novas. Saída 1o de abril.

Rio de Janeiro com Petrópolis
4 dias / com café da manhã

À vista R$ 548 , ou.............................10x R$ 54,80
Hotel Windsor Florida. Passeios: Rio de Janeiro e Petrópolis 
(Não inclui ingressos). Saída 1o de abril.

Prezado cliente: os preços publicados são por pessoa, com hospedagem em apartamento duplo, saindo de São Paulo. Oferta de lugares limitada e reservas sujeitas a confirmação. Passeios não incluem ingressos. Ofertas válidas para compras realizadas até 1 dia após a publicação deste anúncio.

Atendimento nas lojas diariamente, das 9 às 20 horas, nos shoppings, das 10 às 22 horas, ou no seu agente de viagens.

Viagens Aéreas
Incluídos nos pacotes: passagem aérea, transporte aeroporto/hotel/
aeroporto, hospedagem com café da manhã, passeios e assistência de
equipe especializada CVC.

Aracaju 4 dias
À vista R$ 928, ou ..................................10x R$ 92,80
ParquedasÁguas . Passeio pela cidade e Praias do Litoral Sul.
Saída 1o de abril.

Porto Seguro 4 dias
À vista R$ 998, ou ..................................10x R$ 99,80
Casablanca Park. Passeio pela cidade e principais praias.

João Pessoa 4 dias
À vista R$ 998, ou ..................................10x R$ 99,80
Atlantico Praia Othon Travel. Passeio pela cidade, Ponta do
Seixas e Farol de Cabo Branco. Saída 1o de abril.

Arraial D´Ajuda 4 dias
À vista R$ 998, ou ..................................10x R$ 99,80
Pousada Cheiro Verde. Saída 1o de abril.

Gramado 4 dias
À vista R$ 1.118, ou........................10x R$ 111,80
Hotel Alpenhaus. Passeios pelas cidades de Gramado
e Canela.  Saída 1o de abril.

Amazônia 4 dias
À vista R$ 1.178, ou ........................10x R$ 117,80
Tropical Manaus Resort. Passeio pela cidade.
Saída 1o de abril.

Bonito 4 dias
À vista R$ 1.228, ou .......................10x R$ 122,80
Hotel Tapera. Passeio à Gruta de São Miguel e Flutuação
no Rio Sucurí. Saída 1o de abril.

Maceió 4 dias
À vista R$ 1.498, ou........................10x R$ 149,80
Coqueiros Express. Passeio pela cidade e praias do Litoral
Sul. Saída 1o de abril.

Recife 4 dias
Com ingresso para  o espetáculo A Paixão de Cristo

À vista R$ 1.598, ou .......................10x R$ 159,80
Recife Monte. Saída 1o de abril.

Roteiros especialmente elaborados em ônibus especial de turismo, incluindo:
passeios completos, hospedagem com café da manhã, refeições em
restaurantes credenciados e assistência de equipe especializada CVC.Viagens Rodoviárias

Bourbon ResortAtibaia
À vista R$ 491, ou......................................5x R$ 98,20
Preço por diária por pessoa em apto duplo para mínimo de
3 noites. (1o a 4 de abril) Com pensão completa.
2 crianças grátis até 12 anos no mesmo apto dos pais.

Paradise Resort Mogi das Cruzes

À vista R$ 411, ou.. ....................................5x R$ 82,20
Preço por diária por pessoa em apto duplo para mínimo de
3 noites. (1o a 4 de abril) Com pensão completa.
2 crianças grátis até 11 anos no mesmo apto dos pais.

Hotéis pertinho de São Paulo em até 5x sem juros
Viaje com seu carro

 Royal Palm Plaza Resort Campinas

À vista R$ 595, .....................................5x R$ 119,00
Preço por diária por pessoa em apto duplo para mínimo de
3 noites. (1o a 4 de abril) Com pensão completa.
2 crianças grátis até 11 anos no mesmo apto dos pais.

Meliá Angra Resort Angra dos Reis

À vista R$ 301, ............................................5x R$ 60,20
Preço por diária por pessoa em apto duplo para mínimo de
3 noites. (1o a 4 de abril) Com pensão completa.
2 crianças grátis até 3 anos no mesmo apto dos pais.

FERIADO SEMANA SANTA
APROVEITE NOSSAS PROMOÇÕES E VIAJE NO FERIADO.

Porto de Galinhas 4 dias
À vista R$ 1.658, ou .......................10x R$ 165,80
Porto de Galinhas Praia Hotel. Saída 1o de abril.

São Paulo Capital:
Centro-Consolação................2103-1222
9 de Julho/Rua Amauri .........3074-3500
Anália Franco Shop. .............2108-5300
Boavista Shop. .....................5547-6477
Bourbon Shop. .....................3892 6868
Brás-Mega Polo ....................2886-3800
Butantã Shop. ......................3722-1188
Freguesia do Ó-Extra.............3932-0740
Frei Caneca Shop. ................3472-2010
Ibirapuera Shop. ..................2107-3535

Indianópolis-Walmart .............. 2578-1969
Interlagos Shop. ...................5563-6300
Itaim-Extra............................3078-6443
Itaquera Shop. .....................2026-6200
Jaguaré-Extra........................3297-8282
Liberdade .............................3209-0909
Mooca Shop. Capital ...........  2068-1000
Morumbi Shop. ....................2109-4300
Paulista-Top Center ...............3266-7202
Real Parque-Pão de Açúcar.........3755-0070
Santana Shop. .....................2208-2470

Santana-Voluntários da Pátria ............2367-1774
Santo Amaro-Cenesp.............3747-7122
Socorro-Extra Fiesta..............5524-9222
Tatuapé Shop. Metrô ..............2094-5888
Villa-Lobos Shop. .................3024-0088
Grande São Paulo:
Granja Viana .........................4702-0306
Guarulhos Shop. Inter ...........2086-9720
Guarulhos-Poli ......................2475-0321
Mauá Plaza Shop. ................4519-4700
Mogi das Cruzes Shop. .........4799-2166

Mogi-Extra Mogilar................4790-2050
Osasco-Continental Shop. ........... 3766-2300
Osasco-Super Shop. ...............3653-5300
Sto.André-ABC Plaza Shop. ............4979-5006
São Caetano-Av Goiás...........3636-3450
S.B Campo-Extra Anchieta.......... 4368-0440
S.B Campo-Metrópole...........2191-3500
Taboão Shop. .......................4787-8212 
Tamboré Shop. .....................2166-9797
São Paulo Interior:
Americana ............................3645-1210

Araçatuba.............................3621-2575
Araçatuba Shop. ..................3607-4080
Araraquara Jaraguá Shop. ...........3331-3858
Araras ..................................3541-4484
Atibaia..................................2427 6597 
Barretos................................3321-0320
Bauru Shop. .........................2106-9494
Birigui...................................3211-2050
Campinas-D. Pedro Shop. ...........2102-0199
Campinas-Iguatemi Shop. ............2117-3500
Catanduva Shop. ..................3525-2097

Franca Shop. ........................3707-0700
Guarujá-La Plage ..................3347-7000
Itatiba ..................................4524-5536
Jundiaí..................................4521-9288
Jundiaí Maxi Shop. ...............2136-0800
Paulínia Shop. ......................3833-5544
Poços de Caldas ...................2101-8100
Ribeirão Preto-Centro............2101-0048
Ribeirão-Santa Úrsula...........2102-9646
Ribeirão Shop. .....................4009-1403
Rio Claro Shop. ....................3525-6262 

Rio Preto-Walmart.................2137-7000
Santos ..................................3257-7000
Santos-Balneário ..................3281-9000
São Vicente-Extra..................3579-9000
Sorocaba-Esplanada.............3414-1000
S. J. Campos-Colinas.............3913-6700
S. J. Campos-Vale Sul............3878-7000
São João da Boa Vista ..........3631 1109
Tatuí ....................................3259-3999 
Tiête .....................................3282-8501
Valinhos Shop. .. ...................3929-7700

A geração Y é a primeira
verdadeiramente digital. Três
quartos dos jovens criaram
perfil no Facebook ou em
algum outro site social
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