
Novas tecnologias se refletem no comportamento social dos jovens 

 

Entre 18 e 24 anos, eles são multifocais e adeptos de ações colaborativas. 

 

A geração mais velha não costuma entender como os jovens de hoje conseguem ver televisão, 

conversar por escrito no computador – utilizando palavras abreviadas, quase telegráficas –, 

ouvir música, navegar por uma série de sites na internet, jogar no celular e estudar... Tudo ao 

mesmo tempo. Estes são os jovens que compõem o que vem sendo chamado de Geração Y, 

pessoas que já cresceram imersos nas novas tecnologias da comunicação. 

 

Em um mundo cada vez mais dinâmico, globalizado e em rede, os adolescentes e jovens mais 

adaptados têm comportamentos similares aos encontrados na web e nos aparelhos de 

telefones celulares. Multifuncionais e adeptos do conhecimento compartilhado e sem fronteiras, 

eles adentram as empresas e logo questionam a organização verticalizada de muitas delas. 

“Nossos estudos têm mostrado que os jovens começam a entender novas noções de hierarquia 

a partir da nova lógica que se estabelece na internet”, revela Carla Mayumi, sócia da Box1824, 

empresa de mapeamento de tendências e consumo, que realizou a pesquisa “Sonho 

Brasileiro”. 

 

Além do pensamento não hierárquico, o estudo apontou que 85% dos jovens brasileiros entre 

18 e 24 anos acreditam que a internet contribui para o seu aprendizado. E mais: com a 

ampliação da rede, a ideia de ações sociais colaborativas, a atuação em diferentes projetos 

simultaneamente e a crença em uma cultura global que não apaga as especificidades locais 

são, agora, alguns dos valores compartilhados por essa geração. 

 

De acordo com Mayumi, a separação entre o ambiente virtual e real não faz mais sentido para 

eles, que enxergam um meio como extensão do outro. E se o online é o mesmo que o offline, 

a noção de identidade relacionada ao lugar onde se vive perde espaço cada vez mais para as 

afinidades pessoais. É possível uma pessoa do interior do Brasil se sentir muito mais próxima 

de alguém do Japão, porque ambos são fãs de desenhos japoneses e participam de um mesmo 

fórum sobre o assunto, por exemplo, do que com a sua vizinha, que não perde um capítulo da 

novela. 

 

Mas tantas mudanças comportamentais associadas a inovações tecnológicas não vêm sem 

alguma tensão. Principalmente, no relacionamento com as gerações anteriores, que costumam 

taxar os mais novos de dispersos, dentre outros adjetivos pouco nobres. “Dá para olharmos 

sobre essa questão sob dois ângulos: um dos pontos é que quem está dizendo que o jovem é 

ansioso ou que não tem foco é quem está baseado em um modelo de funcionamento que já 

passou. A outra questão é que de fato esse jovem é diferente, ele escreve diferente, é mais 

ansioso. Acho que ainda não temos uma conclusão sobre essa história”, finaliza Mayumi. 
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