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A Euro RSCG Worldwide revelou os resultados do seu maior estudo sobre a geração Millenial. 
Desta vez sob o prisma do gênero. Chama-se “Mudança de gênero: seriam as mulheres os 
novos homens?” e ouviu 3 mil pessoas, entre 18 e 25 anos, na China, França, Índia, Inglaterra 
e Estados Unidos. Foram divulgados apenas os dados dos entrevistados nos países do 
ocidente. Neles, as jovens mulheres demonstraram, de uma maneira geral, que estão em 
desencontro com o cenário criado por suas mães feministas. 
 
A batalha entre os sexos não é mais relevante para elas, que não consideram “seus direitos” 
uma causa a ser defendida com unhas e dentes ou que impacte em suas escolhas ou decisões. 
As jovens mulheres de hoje estão focadas em satisfação e conquistas individuais. 
 
O senso de individualidade resultou em objetivos muito claros dessas jovens mulheres: 
felicidade ou amor. Quando perguntados a respeito do que é a felicidade, a maioria das 
mulheres e boa parte dos homens nos três mercados ocidentais responderam que felicidade 
significa amor. É uma importante transformação de um tempo em que dinheiro e poder eram 
os maiores objetos de desejo. O objeto de desejo dos jovens de hoje parece ser o que seus 
pais obtinham sem fazer esforço.  
 
Marian Salzman, presidente da Euro RSCG Worldwide PR dos Estados Unidos, disse que a 
perspectiva dos Millennials em relação ao gênero, tão diferente da geração de seus pais, tem 
efeitos maciços nos negócios globais, especialmente no marketing e em estratégias de 
negócios dos anunciantes. 
 
Os principais pontos da pesquisa mostram que, embora muito jovens e ainda sem filhos, as 
jovens mulheres entrevistadas pela pesquisa sinalizaram o desejo de equilibrar vida 
profissional com pessoal na busca por um emprego. Na Inglaterra, entre os homens apenas 
um quarto demonstrou esse desejo, porém quatro entre cada dez mulheres afirmou desejar o 
equilíbrio.  
 
Outra revelação de destaque do estudo mostra que, diferente da maioria dos homens, as 
mulheres tendem a não considerar sua atuação profissional como algo útil para a sociedade. 
As mulheres vinculam a vida profissional à satisfação pessoal. Querer “tudo” dá pesos iguais a 
sucesso na carreira, vida familiar e pessoal.  
 
Embora as mulheres não desejem que os homens sejam o gênero dominante, elas gostariam 
que houvesse maior distinção entre os gêneros. Quando perguntadas se os homens deveriam 
tomar a iniciativa no romance, a maioria acredita que sim, enquanto a maioria dos homens 
rejeita a ideia.  
 
Segundo o levantamento, apenas uma minoria entre os Millennials acredita que homens 
deveriam ganhar mais do que mulheres. O sentimento é mais forte entre os homens 
americanos (30%) e mais fraco entre as mulheres francesas (6%).  
 
Ter filhos tornou-se um canal de autopromoção e “branding” familiar. Viver a maternidade e a 
paternidade tornou-se, também, mostrar fotos dos pequenos no Facebook e blogar sobre cada 
minuto com eles.  
 
Comunicação 
 
Como se comunicar com esses jovens? A pergunta que surgiu a partir do estudo da Euro RSCG 
é como homens e mulheres evoluirão de maneira produtiva daqui para frente, agora que os 
papéis dos gêneros viraram de pernas para o ar. Para anunciantes, a questão principal é como 
comunicar-se com esses jovens homens e mulheres quando o tema envolver gênero. O estudo 
apontou algumas tendências no tom das mensagens e propôs algumas mudanças na 
comunicação para esse público:  



- Homens sem qualquer talento diante de mulheres poderosas tornaram-se um clichê 
principalmente em programas de TV e séries. Que tal mostrar homens mais fortes e 
responsáveis no lugar de palhaços? 
 
- Não seria ótimo acabar com o exclusivo mundo cor-de-rosa das meninas que, 
automaticamente, as vincula aos conceitos de beleza em detrimento de inteligência e 
aptidões? Há grupos como Pinkstinks que rejeitam esse movimento de criar versões femininas 
e masculinas de todos os tipos de produtos imagináveis.  
 
- As diferenças entre os gêneros já não são mais tão claras. Homens gostam de fazer spa e 
comem comida vegetariana. Mulheres são torcedoras ávidas nos estádios antes abarrotados de 
homens. O “ou” dá lugar ao “e”. Um bom exemplo é a fragrância da Dolce & Gabbana, 
Anthology, que tem perfumes diferentes baseados em personalidade – e não em gênero. 
 
- Deixem as mulheres serem humanas – a marca Diesel conseguiu, com sua campanha “Seja 
burro” (Be Stupid), refletir uma atitude mais desleixada e divertida em relação à vida por parte 
de homens e mulheres. Goste-se da campanha ou não, isso reflete uma tendência de parar de 
endeusar mulheres na propaganda e deixá-las simplesmente serem “um dos rapazes”.  
 
- Apesar do posicionamento mais igualitário entre os gêneros, atos de gentileza e 
cavalheirismo são esperados e apreciados tanto por homens quanto mulheres.  O uísque 
Chivas celebra em sua campanha o cavalheirismo e a campanha do “Homem mais interessante 
do mundo”, a Dos Equis, que valoriza o refinamento que faz o “verdadeiro homem”.  
 
- O novo paradigma dos casais – o formato dos casais hoje se assemelha ao de uma empresa 
ou marca de sucesso: o trabalho em parceria para administrar as tarefas diárias (casa, 
crianças, empregos), manter a empresa (família) evoluindo, e aumentar os lucros (felicidade 
da família/satisfação). Não há a combinação subordinado/dominante, capaz/incapaz, mas sim 
o equilíbrio entre os pontos fortes de cada um, para criar um todo ainda mais forte. O estudo 
completo está em www.prosumerreport.com. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 29 nov. 2010, p. 8.  


