


Ian Pacheco de Paula tem 6 anos, muita devo-
ção a seus games e um arsenal de brinquedos. 
Elege o Wii como "o mais legal de todos". Pre-
fere o computador à televisão, porque ele está 
"cheio de jogos". Usa o Skype para falar com 
as primas, e o Nintendo DS para se comunicar 
em rede com os amigos da escola. 

Ian ainda não aprendeu a ler nem escrever, 
mas sabe usar o computador. Navega em sites 
de games japoneses. É adepto do Club Pen-
guin, rede social para crianças, onde alimen-
ta bichos e constrói casas. Vê filmes na Apple 
TV. Com o recurso de locução, consegue ler 
livros da Disney no ¡Pad do pai. 

Isabela Allan tem 10 anos, muita pressa e 
também um arsenal de brinquedos. Quando 
chega da escola, liga o laptop e vai direto ao 
Orkut. Logada na rede social, abre o MSN, 
porque gosta de "sempre ficar online". Ouve 
música e manda torpedos pelo celular. Namo-
ra um Nintendo DS, que pesquisou na inter-
net, e flerta com o iPod de amigos, que vem. 
ouvindo em turma no metrô depois da aula. 

Isabela faz cálculos: "Estou economizando 
a mesada pra comprar um Nintendo. Acho 
melhor que comprar um iPod"... Liga a TV no 
Disney Channel, um olho ali e outro no You-
Tube, e um terceiro, se houvesse, no traba-
lho escolar, que digita com rapidez no laptop. 
Raramente checa seu Hotmail. Adora games. 
Seus preferidos são Colheita Feliz e Vila Mági-
ca, que joga no Orkut. 

Ian e Isabela são membros da Geração Z, 
que sucede a Y e é formada por crianças, pré-

adolescentes e adolescentes nascidos na se-
gunda metade da década de 90 ou na década 
de 2000. Esse contingente de futuros consu-
midores pouquíssimas vezes usa e-mail, vive 
grudado ao celular touchscreen, troca arqui-
vos por bluetooth, foi criado com iPods e Wiis, 

mergulha nas redes sociais desde a infância 
e costuma ser visto com fones de ouvido na 
cabeça. Filhos de pais também digitais, mui-
tos aprenderam a usar o computador antes 
mesmo de ser alfabetizados. Estão conectados 
full-time através de dispositivos portáteis, e se 
preocupam com o meio ambiente. 

A Geração Z é uma mistura da Y com a 
Z, explica Ana Barbieri, professora do cur-
so Cultura Jovem: As Gerações X, Y e Z, da 
ESPM (Escola Superior de Propaganda e Mar-
keting). A maioria dos autores usa o interva-
lo de 1995 a 2009 para se referir à Z, que tem 
características da Y - aquela que sofreu forte 
influência da chegada do celular ao Brasil. 
Alguns anos depois, a Z seria moldada pela 
massificação das redes sociais, o culto ao 
iPhone e o sucesso de consoles como o Wii, 
o Playstation e o Xbox. Nativos digitais, são 
também os ultraconectados. 

"Tecnologia é uma palavra que não existe 
para eles, porque é algo tão incorporado que 
virou um termo inexistente no vocabulário. 
Não existe vida sem internet e sem celular, 
para mandar mensagem de texto, jogar e ti-
rar fotos, e também para navegar e mostrar 
coisas para os outros. O celular faz parte do 
corpo dessa nova geração", diz Ana. 

O laptop, agora, vira o ponto de referência 
da casa. "Antes era a TV na sala, depois veio 
a TV no quarto dele, e hoje é o seu próprio 
computador, de preferência móvel. Eles não 
param em lugar nenhum, então preferem o 
laptop a computadores de mesa." 



Em termos de consumo, trata-se de uma 
geração adepta do chamado "mundo de gra-
ça". Baixam músicas e filmes, porque querem 
ser os primeiros a contar para os outros que já 
viram o blockbuster que vai estrear amanhã. 
Amam gadgets, mas ainda não têm dinheiro 
para comprá-los, então influenciam - ou ten-
tam influenciar - a compra dos pais. O que 
não vem de graça, mas é essencial para esse 
grupo: roupas. E tênis. E celular, especial-
mente os de última geração, é claro. 

"Essas crianças são extremamente multi-
tarefa, característica que já vem da Geração 
Y. Só ficam num lugar se quiserem", diz a 
professora, que vê a turma Z como a grande 
geração de produtores de conteúdo. "Eles bai-
xam programas, tiram fotos com o celular, 
fazem vídeos, editam, acessam o YouTube o 
tempo todo. E falam o que pensam. Quando 
não gostam da atitude de uma marca, ou de 
uma compra que fizeram, colocam logo suas 
opiniões na rede." 

O problema é que, com acesso fácil a todo 
tipo de informação, muitas vezes eles têm a 
ilusão de que sabem tudo, continua Ana, que 
lista outras peculiaridades da turma do Z: 
têm forte desejo de liberdade, são informais e 

questionadores - até de forma exagerada - e, 
acostumados a ter psiquiatra e tomar remé-
dios controlados desde cedo, manifestam alto 
índice de depressão. O estereótipo do jovenzi-
nho incompreendido, que passa dias e noites 
trancado no quarto, é coisa do passado. 

"A quantidade de horas que eles ficam com 
fones no ouvido é incrível, mas eles não cul-
tuam o isolamento. Podem estar jogando no 
quarto, mas não estão isolados, estão jogan-
do com seus pares, e estão falando no MSN o 
tempo todo com seus pares. E uma geração 
muito integrada", observa a professora. 

Exemplo dessa mudança de comportamen-
to, o jovem geek, nesse cenário, assume um 
papel de destaque na turma: hoje, o menino 
que tem as dicas, que sabe navegar bem, é 
considerado cool e descolado. Nem de longe 
lembra o nerd com o nariz enfiado num com-
putador que gerações antigas tanto zoaram. 

DE RADIOHEAD E SKATES 

A CADERNETAS DE POUPANÇA 

Para falar com a novíssima Geração Z, que 
alguns estudiosos americanos apelidaram de 
Geração Fone de Ouvido, Geração Silencio-
sa ou ¡Generation, as marcas precisam fazer 

conteúdo bacana e nunca, jamais subestimar 
seu target. 

"Muitas marcas pegam termos que os 
adolescentes estão usando e colocam na sua 
campanha, e isso fica superficial", diz a pro-
fessora da ESPM, que recomenda cuidado 
com dois ícones dessa galera: as redes sociais 
e os virais. "Eles não gostam de receber con-
vite de uma marca qualquer pra ser amigo no 
Facebook. Agora, informações legais, úteis 
para eles, colocadas ali ou no Twitter, são 
apreciadas. O viral também, com essa turma, 
pode facilmente virar uma piada, motivo de 
chacota geral." 

Ana cita alguns cases internacionais como 
exemplos de sucesso de marcas que investi-
ram em comunicação além de propaganda 
para atingir os Z. Fabricante de skates e snow-
boards, a Freebord fez um vídeo nas ladeiras 
de San Francisco (EUA) com 36 skatistas 
usando luzes de néon na cabeça, que aos pou-
cos iam encaixando as peças e formando um 
Tetris gigante. 

"O resultado ficou bem interessante. Eles 
usaram elementos facilmente reconhecidos 
por seus consumidores, como Tetris, néon e 
skatistas na rua, o que reforça a comunica-



ção da marca e faz o produto ser totalmen-
te pertinente", avalia. Em pouco mais de 24 
horas de publicação no YouTube, o vídeo 
atingiu 730 mil views (http://www.youtube. 
com/watch?v=Fwvc6fmXmuY&feature=pl 
ayer_embedded). 

Outra ação de destaque foi o flash mob de Do-
ritos, organizado na Argentina (http://www. 
youtube.com/watch?v=27kGHoreQow). E o 
case pop clássico da Geração Y, que ainda re-
percute na Z: o lançamento de In Rainbows, 
CD que o Radiohead colocou na internet em 
2007, pedindo que cada fã pagasse pelo down-
load o que achasse que o álbum valia (sim, R$ 
0,00 era uma das opções). Como se tratava não 

de qualquer grupo que tenta mostrar a cara 
no My Space mas da maior banda do mundo 
no momento, a empreitada virou um divisor 
de águas na indústria musical. E tornou os ro-
queiros britânicos liderados por Thom Yorke 
ainda mais amados pelos jovens, os não tão 
jovens e os muito jovens. 

Mesmo distante de temas de apelo clássico 
para a Geração Z, como superbandas inglesas 
e lançamentos hypados na internet, os resul-
tados podem aparecer. Mascotes da Caixa, os 
Poupançudos viraram febre entre os muitos 
jovens, que colecionam artigos relacionados 
aos bichos coloridos, vendem e compram bo-
necos no Mercado Livre e jogam o game com 
modelagem 3D no website. 

Em maio, mês em que a campanha com os 
personagens voltou a ser veiculada, a Caixa 
abriu mais de 322 mil contas, crescimento de 
7,4% em relação ao mesmo período do ano pas-
sado. Em julho, o banco comemorou a marca 
de 40 milhões de contas ativas em poupança, 
pela primeira vez alcançada por uma institui-
ção financeira brasileira. Em 2010, a Caixa 

já registra quase 2,3 milhões de novas contas 
abertas na modalidade poupança - aproxima-
damente 333 mil novas contas por mês. 

"A ideia por trás desses personagens era in-
citar essa nova geração a poupar, um assunto 
que andava meio adormecido. O resultado foi 
ótimo, e hoje vemos até crianças pedindo aos 
pais que eles poupem dinheiro", diz Nelson 
Runyioshi, vice-presidente de planejamento 
da Fischer+Fala, agência que criou os Poupan-
çudos. "Esse público consome mídia de outra 
forma, não adianta mais fazer propaganda 
como se fazia antigamente. Você precisa es-
tabelecer uma conversa bacana e ter transpa-
rência, transmitir algo muito verdadeiro." 

O INÍCIO DO FIM DO W W W 

Para Fernando Taralli, presidente da Ener-
gy, falar com essa geração "é o maior desafio 
da publicidade mundial". "Não dá mais para 
fazer só hotsite, agora vai ter de ser tudo, um 
composto de elementos. É YouTube para TV, 
Facebook e Twitter para informação, Orkut, 
onde eles paqueram e veem os amigos, MSN, 
onde eles conversam. Não vivem sem mobi-
lidade, mas não ligam, mandam SMS. Se são 
da classe A, têm smartphone, onde acessam 
Facebook, Twitter e Foursquare." 

Envolvido numa grande campanha que 
a agência está desenvolvendo para a marca 

http://www.youtube
http://www
Text Box
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