
Quem somos nós? 
Os 140 caracteres. Milênio. Perfil Neymar. Consumidor 3.0. Geração Y... Muitas são as 

denominações utilizadas para definir o jovem do século XXI. Escolha uma delas e embarque 

conosco nesta viagem ao mundo das pessoas nascidas entre as décadas de 1980 e 1990. 

Nas próximas páginas, você vai descobrir como e por que essa nova geração está 

transformando a forma como as empresas praticam o marketing 

Estefânia Portomeo tem 20 anos e cursa o segundo 
ano de Administração numa universidade particular de 
São Paulo. Começou a estagiar há pouco tempo numa 
empresa do ramo de propriedade intelectual - "para ad
quirir experiência na vida corporativa" - e diz esperar se 
tornar uma líder entre três e cinco anos. Enquanto isso 
não acontece, afirma preservar no ambiente de traba

lho a boa comunicação e o ambiente dinâmico. "Preciso 
sempre colaborar em algum projeto, do contrário me sin
to mal", diz a estagiária, que prefere se comunicar pelo 
computador. "Assim consigo fazer outras tarefas ao mes
mo tempo", explica. "Sou pressionada constantemente a 
desenvolver, crescer, inovar, por isso sou imediatista. O 
contexto em que vivo exige que eu seja assim." No que 



se refere à aquisição de produtos, a tí
pica representante da "Geração Y" leva 
em conta, sobretudo, a utilidade. "Mar
ca? Não ligo e não sou fiel a nenhuma", 
assegura Estefânia. Ao ser questionada, 
no entanto, em quais empresas gostaria 
de trabalhar, ela é categórica: "Natura, 
P&G e PwC (Assessoria Tributána e 
Empresarial e de Auditoria) pelo alinha
mento com os valores, estrutura e dina
mismo dessas empresas." 
A estudante de Administração não é 
um caso isolado. Ela faz parte, segun
do dados do censo 2010 do IBGE, do 
grupo de 24 milhões de jovens brasileiros, com idade 
entre 18 e 24 anos, que pertencem à chamada Geração 
Y - nome dado aos jovens nascidos após a década de 
1980. A letra Y no caso, é uma alusão ao período em 
que a União Soviética exercia domínio sobre países de 
regime comunista, definindo, por exemplo, a primeira 
letra dos nomes que deveriam ser dados aos bebês em 
determinados períodos, Nas décadas de 1980 e 1990, a 

principal letra era a Y Depois de algum 
tempo, muitos especialistas passaram 
a adotar a letra para designar essa tur
ma. Mas em qual contexto vive essa 
geração e como eles têm influenciado 
o marketing e os negócios das empre
sas em todo o mundo? 
Para avaliar o poder desse típico consu
midor do século XXI, a Marketing foi a 
campo entrevistar os grandes especia
listas em ciências do consumo. Segun
do estudiosos, cada período histórico 
está atrelado a um determinado valor. 
Houve épocas, por exemplo, em que a 

posse da terra e a força do trabalho definiam uma clas
se social. No final do século XX, a informação passou a 
ocupar esse espaço. E, no alvorecer deste século, vive-
-se numa espécie de "era das conexões", com os meios 
de comunicação, entre eles internet e telefonia, ditando 
comportamentos e atitudes. "O principal valor agora está 

associado a pessoas que possuem re
lacionamentos. Chegamos ao tempo 
em que conhecer a pessoa certa, na 
hora certa, com aquilo de que você 
precisa, não tem preço", resume o 

consultor Sidnei Oliveira, no 
livro Geração Y - O nasci
mento de uma nova ver
são de líderes. 





Ana Barbieri, executiva de planejamento da agência Love Brand e 
professora da ESPM: "Geração focada no momento presente" 

as classes sociais, já que o comportamento e as vonta
des são as mesmas." 
Para Fabiana Nakasone, diretora de negócios da DM 
Especialistas, consultoria de serviços em RH, o jovem 
de hoje tem pressa. "Eles têm visão de curto prazo e 
sentido de urgência para a satisfação de suas necessi
dades. Além disso, valorizam a qualidade de vida e co
bram um equilíbrio maior entre trabalho e prazer", expli
ca. Recentemente, Fabiana esteve numa palestra sobre 
Geração Y, em que o palestrante forneceu um exemplo 
que ilustra bem essa situação. Ele havia perguntado a 
uma menina da Geração Y como ela fazia para se man
ter informada, já que certamente não lia jornal. A moça 
disse que, de fato, não lia porque a mão ficava preta, 
as notícias eram velhas e o jornal passava informações 
apenas uma vez ao dia. Mas que costumava se informar 
pelo Twitter e por sites de notícias que eram atualizados 
constantemente. "Esses jovens lêem pouco. O negó
cio deles é ler apenas a chamada (da 
notícia), É a angústia de querer saber 
tudo", define Ana. 

bianei unveira, autor ae geração Y: ties 
são imaturos, mas com vontade de jogar 

dutos a amigos e familiares, (veja mais 
informações no quadro acima). 
"O estudo constatou a influência que 
esses jovens exercem na credibili
dade e visibilidade das marcas. Pelo 
menos oito em dez 'milênios' atuam 
a favor das grifes nas quais confiam 
- inclusive compartilhando experiên
cia, participando de comunidades vir
tuais e publicando análises on-line", 
afirma Letícia Lyra, vice-presidente 
da Edelman. "A pesquisa reflete uma 
geração diferente. É o primeiro grupo 
a crescer com computadores fazen
do parte de sua vida diária, o 11 de 
setembro, o fenômeno Facebook e a 
Grande Recessão." 
Ainda segundo Letícia, como essa 

junto com religião e assuntos étnicos, como um dos prin
cipais identificadores pessoais que os jovens comparti
lham sobre si mesmos no ambiente virtual. Outro valor 
fundamental é ter iniciativa em relação às marcas, já que 
57% dos entrevistados experimentaram voluntariamente 
novos produtos de uma marca preferida e a maioria pu
blicaria on-line uma análise das suas experiências. Em 
se tratando de Geração Y, a repercussão está on-line, off-
-line e cada vez mais móvel. E, com relação às marcas 
preferidas pelos milênios, 68% recomendaram seus pro-

RflIO-X DO Y 
No ano passado, a Edelman realizou o 
estudo 8095 (oitenta-noventa-e-cinco), 
com o intuito de mostrar como os "milê
nios" (termo usado pela empresa para 
definir os jovens "Y") se conectam com 
as marcas, tomam decisões de com
pra e compartilham suas opiniões com 
a família, amigos e redes expandidas. 
A maioria dos 3,1 mil entrevistados de 
oito países, incluindo o Brasil, disse 
que os relacionamentos de marca são 
uma forma de autoexpressão. E essa 
preferência de marca está classificada, 



turma não toma decisões de compra sem consultar 
diferentes grupos, as marcas devem ser fonte de infor
mação relevante e de credibilidade. "E devem pensar 
além do digital, como por exemplo tra
balhar ações off-lme, gerar a divulga
ção boca a boca e experiências cara a 
cara. Nesse caso, o mobile marketing 
tem um impacto significativo. Por fim, 
pensar que essa geração pode se tor
nar embaixadora de qualquer marca, 
em qualquer categoria que se envol
va com eles de forma relevante." Se
gundo o estudo, 70% dos milênios no 
mundo dizem que voltam a consumir 
empresas ou produtos de que gostam. 
No Brasil, esse percentual é de 65%. 
Com essa geração, Oliveira diz que os 
4 Ps do marketing tornaram-se anacrô
nicos. "Isso porque esse público bus
ca, sobretudo, qualidade, conveniên
cia e identificação." 
As redes sociais, por sinal, ocupam es-

paço considerável na vida deles - inclusive para falar de 
suas experiências com as marcas, "Um exemplo seria o 
jovem que tem uma determinada expectativa sobre um 
produto e se frustra ao experimentá-lo. Se esse jovem 
tiver acesso a um blog, por exemplo, ele vai divulgar sua 
insatisfação e engajar diferentes pessoas. Se a empresa 
não estiver atenta, essa opinião isolada pode tornar-se 
uma discussão com centenas de participantes", explica 
Letícia. "Por isso, é necessário que a empresa mapeie 
onde está sua audiência no universo on-lme e passe a 
conhecer as necessidades, os gostos e as expectativas 
desse público." 

Para Marcos Callian, sócio da agência Namosca, nos 
últimos tempos o marketing tem passado por várias mu
danças. Segundo ele, o dinheiro está saindo da mídia tra
dicional e indo para uma mídia interativa, visando envol

ver esse consumidor. Isso faz com que 
esta "geração de 140 caracteres"(como 
ele a define) repercuta os produtos que 
consome. "As empresas precisam en
volver o jovem na concepção do produ
to, trazê-lo para dentro do projeto. E a 
questão da cocnação. Todas terão que 
se adaptar à iniciativa desses jovens. 
Até porque há ganho no envolvimento e 
potencial dessa geração." Como exem
plo, ele cita a promoção de Ruffles, que 
estimulou os consumidores a criarem 
um novo sabor de salgadinho. 
No ano passado, a agência divulgou 
uma pesquisa sobre o poder de consu
mo desse grupo. Dos 729 universitários 
ouvidos, 86% possuem conta-corrente; 
77,3%, conta-poupança; 76,4%, cartão 
de crédito; 84,9%, cartão de débito; e 



62,3%, cartão de lojas. O estudo aponta ainda que 41% 
têm carro e 96% possuem ao menos um telefone celular, 
sendo que 32% possuem dois ou mais. "O grande desa
fio nessa área ainda está embutido na pergunta: como 
trazer esse jovem para o meu negócio? Como compro
meter o cara?", ressalta Calliari. 
Conhecida pelas propagandas cheias de humor que 
costumam chamar a atenção da Geração Y, a Skol pare
ce já ter encontrado a fórmula que Calliari procura. In
vestindo constantemente nesse público, a marca de cer
vejas da Ambev chegou ao formato do Skol Sensation, 
um dos maiores festivais de música eletrônica do país. 
Somando as três primeiras edições, o evento já levou ao 
Anhembi 120 mil pessoas vestidas de branco e teve sua 
bilheteria esgotada. "O evento está muito-voltado para o 
visual, para as sensações, que despertem os sentidos 
e surpreendam os jovens. A ideia é que todos tenham 
uma nova experiência. Porque não adianta colocar só 
um DJ, esse jovem precisa viver uma experiência 360°, 
com um bom som e um bom artista, além de coisas que 
possam ser transportadas para um mundo de novida
des, por meio da tecnologia", diz Harry Lewis, ge 
rente de plataforma jovem de Skol. 
Segundo ele, a marca tem desenvolvido ou
tros projetos que priorizam o canal web. Re
centemente, fechou parceria com o YouTübe, 
para o lançamento do Skol-YouTube Live, com 
shows de artistas sertanejos, em novembro de 
2010. A transmissão alcançou 5,85 milhões de 
views com um tempo de permanência recor
de de 14 minutos por usuário e a hastag ficou 
14 horas no top do TrendTopics mundiais. A 
marca também teve um jogo desenvolvido 
especialmente para a web, o "Em busca do 
Skooler perdido", que reuniu quase 70 mil 

jogadores e mobilizou grupos 
de discussão para debater as 
pistas do Skooler no Facebook, 
Orkut e Twitter com mais de 356 
mil views. No verão, uma pro
moção do Praia Skol gerou mais 
de 400 mil votos nos canais na 
web em menos de um mês. A 
ação elegeu uma praia de San
ta Catarina para receber shows 
de artistas como Ben Harper. Há 
pouco mais de um mês, a Rá
dio Skol na web foi inserida na 
própria TAB do MSN, em uma 
parceria inédita com a Micro
soft. "Para se dar bem com essa 
Geração Y a marca precisa sur
preender na linguagem e estar 
próxima da rotina e do estilo de 
vida dele. Em suma, tem que tra
zer experiências que agregam 
um valor à vida deles. E o que 
percebemos é que a maioria das 
empresas ainda tem dificuldade 
em se comunicar com esse pú
blico", finaliza Lewis. 
Quem está investindo pesado 
nesse público também é a Vivo. 
Em junho, a companhia produziu 
o primeiro filme de Eduardo 
& Mônica, um dos maiores 
sucessos do grupo Legião 
Urbana. A música, que 
traduz o posicionamen 
to da companhia "O 



Denise Asnis, gerente do escritório de liderança da Natura: "Essa 
geração tem necessidade de ser desafiada a todo momento" 

amor nos conecta, A conexão transforma", norteia toda a 
comunicação da empresa este ano. Com grande apelo 
junto ao público jovem, o clipe de quatro minutos foi lan
çado na web. Em uma semana de exibição, foi assistido 
por mais de sete milhões de pessoas. "O vídeo mostra 
como o uso da tecnologia aproxima as pessoas e tem 
transformado a vida delas. E tudo de forma bem natu
ral, sem merchandising. Porque quando tem uma expo
sição gratuita, o jovem se incomoda", explica Cristina 
Duelos, diretora de,imagem e comunicação da marca. 

AMBIENTE DE TRABALHO 
Os jovens Y têm dado que falar também no 
ambiente corporativo. Tanto que al 
gumas empresas já olham para 
essa turma com interesse. E o 
caso do Santander, 
que desenvolveu 
a plataforma Ca
minhos & Escolhas, 
uma rede colaborativa 
voltada principalmente para 
universitários e jovens profissio
nais, com o propósito de apoiá-los 
na descoberta de sua vocação 
e na escolha e no desenvolvi
mento da carreira. Concebida 
para atender às demandas e aos an 
seios da Geração Y habituada a interagir por meio 
da internet, a plataforma conta com oficinas virtuais, 
em que os participantes podem simular como é atu
ar em diferentes áreas corporativas de um banco e 

responder por meio de enquetes, que outros setores 
do mercado têm interesse de experimentar. Também 
apresenta jogos de orientação de carreira, as Trilhas 
de Carreira, além de um tour virtual pelas áreas do 
banco, microblogs, fóruns e chats com especialistas. 
Os participantes podem ainda sugerir comunidades 
sobre os temas relacionados tanto a seus sonhos e di
lemas quanto à escolha profissional. O projeto levou 
um ano para ser desenvolvido e hoje tem cerca de 77 
mil usuários cadastrados. "Os jovens de hoje querem 
dar significado ao seu trabalho. Se antigamente o enfo
que era de subsistência, no sentido de precisar de um 
bom emprego, agora, com o aumento das alternativas 
e da interação entre as pessoas, a relação com a em
presa e o emprego muda. Eles querem interferir mais 
no futuro da organização, e o trabalho precisa fazer 
sentido", afirma Marco André Ferreira da Silva, diretor 
de recursos humanos do Santander. A plataforma, se
gundo ele, nasceu de uma necessidade do jovem de 
querer lidar com o momento da escolha profissional. 
Além disso, é uma forma de o banco potencializar a 
interação com essa turma e, num segundo momento, 
contratar jovens para trabalhar na empresa. Dos 50 mil 
funcionários da instituição financeira, mais de 20 mil 
são da Geração Y "Muitas organizações têm solução 
para o passado, mas não para o presente e futuro. Esse 
é o momento em que as pessoas buscam significado, 
e as organizações precisam avaliar isso. Vejo alguns 
grupos pensando alternativas, mas não práticas con
tundentes", complementa Silva. Além dessa iniciativa, 

o banco conta com seis programas inter
nos direcionados a esses jovens. 

Recentemente, a Cia de Talentos divul
gou a pesquisa Empresa dos Sonhos 

dos Jovens 2011, na qual a Natura 
aparece na quinta posição. Em 
2009, a empresa reformulou seu 

programa de tramee, com o ob
jetivo de se aproximar da 

Geração Y. "Trouxemos 
para esses jovens a ques

tão de que a empresa tem 
que formá-los, mas eles tam

bém precisam formar a empresa e 
a geração que já está aqui", ressalta De

nise Asnis, gerente do escritório de lide
rança da Natura. Para ela, essa mudança foi 
necessária porque os jovens chegavam ao 
programa com um sentido de urgência, de 



querer ficar em média três anos na empresa, "É uma ge
ração que precisa ser desafiada a todo momento", expli
ca ela, informando que uma das inovações do programa 
está relacionada à rotatividade, que passou a acontecer 
de sete em sete meses entre eles. 
"Em sua cabeça, o jovem estabelece a seguinte relação: 
sou jovem, tenho uma boa formação, tenho garra, estou 
disposto a tudo e ofereço isso às empresas. Em troca, 
ela cuida de mim e do meu crescimento. O resultado é 
um pouco frustrante para ambas as partes", diz Fabiana, 
da DM. "Isso porque a empresa não tem como saber o 
que vai deixar esse jovem satisfeito. Além disso, a cul
tura organizacional de cada companhia é constituída de 
valores, princípios e normas, que muitas 
vezes não têm aderência aos valores e 
pnncípios desse jovem." 
Segundo os especialistas ouvidos, o jo
vem Y privilegia no ambiente de traba
lho a flexibilidade, a autonomia e a infor
malidade. "Dessa forma, a geração de 
veteranos não sabe lidar com o próprio 
discurso que forneceu aos jovens, como 
a afirmação: 'Qualquer coisa, liga para 
mim'. Eles ligam mesmo. Para esse pú
blico não existe barreira corporativa ou 
consequências negativas nessa ação", 
afirma Oliveira. "As empresas dizem que 
o jovem não está qualificado. Mas essa 
qualificação está relacionada à cultura 
corporativa, por ele não ter a atitude e o 
comportamento que a empresa espera

va. De qualquer forma, os veteranos terão que trabalhar 
esses jovens, porque eles são a força de trabalho do fu
turo." Para o consultor, as empresas estão percebendo 
que ferramentas tradicionais, como aumento de salário, 
não são suficientes para reter essa geração no traba
lho. Rotatividade e desvinculação do cargo ao desafio 
proposto passam a ser alternativas ao atual modelo. "E 
eles estão próximos de conseguir isso, até porque cada 
geração contribui com alguma conquista: os veteranos 
construíram a infraestrutura do país; os Baby Boomers 
conquistaram o direito de a mulher trabalhar; e a Gera
ção X assegurou a importância do equilíbrio entre vida 
pessoal e profissional", afirma Fabiana, lembrando que 

o grande desafio ainda é preparar as 
estruturas empresariais e acadêmicas 
para mudanças tão radicais. "Como 
não estão prontas, elas certamente te
rão que acelerar essa transformação, 
mas não no ritmo desejado por estes 
jovens." 

Mas qual será o legado que a Gera
ção Y deixará para a Geração Z? De 
acordo com Letícia, a tendência é o 
engajamento cada vez maior das com
panhias com as futuras gerações de 
consumidores. "As marcas serão mais 
dinâmicas e colaborativas. Ou seja, 
elas mudarão de acordo com seu pú
blico e escutarão o que eles esperam 
e precisam delas", finaliza a vice-pre
sidente da Edelman. 

Text Box
Fonte: Marketing, São Paulo, ano 44, n. 462, p. 18-25, jul. 2011.




