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Antes de decifrar o enigma proposto 
no título, empreendedores, executi-

vos de marketing, publicitários, profissio-
nais de mídia e educadores ainda tentam 
determinar exatamente quem são os in-
tegrantes desse grupo. Especialistas das 
mais diversas áreas estabeleceram dife-
rentes limites para a cronologia que de-
fine esse segmento. 

Os marcos inaugurais variam dos pri-
meiros anos da década de 1990 até o al-

vorecer do novo século. Um elemento 
de consenso, no entanto, é a certeza de 
que passaram a compreender o mundo 
na vigência do processo de comunica-
ção interativa, por meio da internet. Pa-
ra alguns estudiosos, esses garotos e ga-
rotas são a Geração M (de multitasking, 
ou multitarefa).

Do ponto de vista histórico, eles não 
viveram o período da Guerra Fria, mas 
foram ou estão sendo impactados pelo 

ataque ao World Trade Center, em No-
va York, em 11 de setembro de 2001. No 
caso brasileiro, têm vago ou nenhum co-
nhecimento sobre o período da ditadura 
militar e da inflação galopante. Desfru-
tam aqui das benesses geradas pela es-
tabilização econômica, pelos programas 
de inclusão social e pelo fortalecimento 
do mercado interno. 

Cidadãos mais protegidos pela famí-
lia e mais caseiros, comunicam-se com o 

mundo globalizado por meio de chats, sis-
temas de mensagens instantâneas e apa-
relhos de telefonia móvel. Fascinados pe-
la imagem, produzem e consomem con-
teúdos do YouTube.

Não faltam abordagens e categoriza-
ções mercadológicas e sociológicas sobre 
esse grupo, cujos comportamentos ain-
da se encontram em processo de trans-
formação. O relatório The Future Report 
Teens, do The Future Laboratory, re-

Geração Z:  
qual o segredo dessas 
caras novas?
Multitarefas, individualistas e imediatistas, eles desafiam a comunicação das marcas
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presentado no Brasil pela agência Volta
ge, mostra que o segmento de 8 a 18 anos 
deve movimentar US$ 208,7 bilhões até 
o fim de 2011. Chamados no estudo de 
Geração D (nativos digitais), esses jovens 
estão estabelecendo novas formas de se 
relacionar com as marcas e de consumir.

Revelando tendências de jovens de paí
ses distintos, como Estados Unidos, Chi
na, Brasil, África do Sul, Austrália e Nigé
ria, a pesquisa revela que o propalado in
dividualismo desse grupo contrasta com 
a valorização de conceitos como o Bogoa 
(“buy one, give one away”), em que a em
presa vendedora oferece item semelhan
te a uma criança economicamente desfa
vorecida. No Reino Unido, 14% dos que 
baixaram músicas de forma ilegal decla
ram que não cometerão novamente esse 
delito, pois consideram justa a remune
ração de músicos e gravadoras.

De acordo com Paulo AlAssal, diretor

Uma pesquisa da Quest Inteligência 
de Mercado, divulgada recentemente, 
mostra o comportamento das gerações 
X, Y e Z na maior cidade do Brasil. 
Foram entrevistados 600 paulistanos, 
com idades entre 14 e 51 anos. Segundo 
o estudo, quase 100% dos jovens entre 
14 e 19 anos consultados participam 
de alguma rede social na internet. 
Nesse grupo, 60% se preocupam com a 
beleza do corpo e do rosto.

“A diferença mais importante 
entre as gerações está no uso que 
fazem da internet, das redes sociais 
e da tecnologia, o que influencia 
seus hábitos de consumo”, analisa 

Luís César Périssé, sócio-diretor da 
empresa e coordenador da pesquisa.

De acordo com o especialista, 
a Geração Z é campeã na produção 
e compartilhamento de conteúdo 
digital. No total, 79% desses jovens 
realizam essas tarefas, contra 48% dos 
representantes da Geração X.

Para os pesquisadores, o Z da 
Geração Z é coincidentemente 
significativo. É a inicial do verbo que 
mais define o comportamento do 
grupo. Estão sempre “zapeando”, 
mudando os canais de TV, trocando de 
plataformas, saindo do telefone para o 
computador, dali para o videogame ou 

para um livro no iPad.
Os estudos mostra que os Z 

paulistanos buscam seguir as 
tendências por meio de compras. 
Buscam novidades tecnológicas, 
roupas de marca, artigos de moda 
e um visual diferenciado. Quando 
consomem, ouvem a opinião do grupo. 
Também adquirem bens por impulso e 
não se preocupam muito em poupar.

O povo de Z parece consumir menos 
livros e jornais, mas é possível que leiam 
até mais que os membros de outras 
gerações, pois adquiriram o hábito de 
se informar pela internet, normalmente 
por meio de textos curtos e diretos.

A cidade de São Paulo como laboratório

Como fracassar espetacularmente 
na comunicação com as turmas Y/Z
1Acredite que eles são jovens como 

aqueles das gerações anteriores. 
Convença-se de que são como você 
foi nessa idade.

2Mantenha a hierarquia 
tradicional na relação entre 

emissor e receptor. Você diz; eles 
ouvem. Você determina; eles 
cumprem.

3Insista na doutrinação. 
Considere que os jovens têm 

cabeças vazias que podem ser 
preenchidas com qualquer conceito 
repetido à exaustão.

4Acredite que seu canal é 
hegemônico (ou exclusivo) na 

comunicação com essa turminha.

5Fie-se na teoria de que eles 
são ingênuos. Imagine que não 

existe barreira crítica à obtenção de 
credibilidade nesse nicho.

6Acredite que a fidelização do 
jovem é perene. Não torre dinheiro 

na manutenção dessa parceria.

7Faça de conta que todos os Y/Z 
pertencem às classes A e B.  

Ignore as particularidades dos 
emergentes.

8Creia que, no fundo, vale mesmo 
a plataforma analógica. Nada 

supera um bom livro de papel. 
Considere que o resto é modismo.

9Desconsidere essa balela de 
simultaneidade. Na verdade,  

ninguém é capaz de prestar atenção a 
duas ou três coisas ao mesmo tempo.

10Já que eles gostam de brincar, 
simule alguma interatividade. 

Mas evite esse negócio de cocriação. 
Considere que é isso custoso,  
confuso e não gera retorno  
para o seu negócio.

geral da Voltage, os adolescentes dos paí
ses pesquisados revelaram alguns com
portamentos comuns. “Eles são, de for
ma geral, hedonistas e consumistas, mas 
paradoxalmente mantêm um discurso de 
elogio ao consumo consciente e à susten
tabilidade, além de adotarem práticas am
bientalmente responsáveis”, afirma o exe
cutivo. “Eles querem ser ouvidos e vistos, 
são abertos à experimentação e adoram 
processos de cocriação”.

Sem enganação
As marcas precisam mudar paradig

mas para lidar com esse target, gerando 
engajamento e mostrando cumplicida
de, na opinião de AlAssal. “Elas preci
sam ser globais, mas também devem ce
lebrar as tribos”, sugere. Para o executi
vo, os processos de adesão no campo do 
consumo vão depender, cada vez mais, 
de experiên cias hiperestésicas. Ele ain

da adverte que os jovens procuram mar
cas “cool”, mas que são muito atentos a 
tentativas de enganação. “Se sua mar
ca não é realmente cool, não finja que é, 
pois eles vão perceber a manobra e você 
ficará desmoralizado”, adverte. 

O estudo mostrou que nove em cada 
dez adolescentes (de 14 a 18 anos) con
sultados no Brasil possuíam um telefone 
celular. Oito enviavam diariamente tor
pedos SMS. A cada 14 meses, em média, 
esse jovens trocam de aparelho, em bus
ca de atualização tecnológica ou de outro 
modelo diferenciado.

Os teens brasileiros passam mais tem
po diante da TV (11 horas semanais) do 
que diante do computador (7 horas se
manais). As compras pela rede ainda são 
rea lizadas por uma pequena parcela, pois 
apenas 14% têm cartão de crédito. A na
vegação na web está fortemente associa
da a pesquisas escolares e contatos nas 
redes sociais, como Orkut e Facebook. 
De acordo com a pesquisa, marcas como 
Oakley, Adidas e Nike gozam de prestígio 
e garantem status no grupo. No caso das 
meninas, as marcas favoritas são C&A, 
Converse e Adidas.

O estudo mostra que as famílias com 
adolescentes acabam por se endividar 
mais. O gasto médio tende a exceder em 
5% a renda mensal do núcleo. De acordo 
com trabalho da Felisoni Consultores As
sociados, 51% dos pais gastam mais em 
supermercados quando estão acompa
nhados dos filhos. Mais generosas, 66% 
das mães registraram esse fenômeno de 
ampliação do consumo.

“Hoje o Brasil tem aproximadamente 
37 milhões de crianças e jovens entre 8 e 
18 anos, constituindo a faixa etária que 
mais dita tendências”, diz AlAssal. “Eles 
são vanguarda, influenciando as decisões 
de compra das demais faixas etárias.” Se
gundo ele, a maioria das marcas ainda não 
dominou a arte de se relacionar com es
se público. “Eles são independentes, po
derosos e todos são jornalistas, publicitá
rios, críticos, artistas e curadores”, alerta. 
“Conhecedores das tecnologias digitais, 
eles prezam a velocidade e querem res
postas rápidas, imediatamente.”

A pesquisa mostra ainda que esse gru
po adora customizar modelos, ferramen
tas e ambientes. É a chamada geração Ex
press Yourself, que muitas vezes desvia
se para um individualismo exacerba
do, dificultando o relacionamento com 
os representantes de outras gerações e 
até mesmo com seus pares geracionais.

Velocidade e gameficação
De acordo com Paulo Carramenha, 

diretorpresidente da GfK CR Brasil, um 
dos mais conceituados especialistas no 
assunto, as crianças e adolescentes de até 
17 anos são consumistas, não somente de 
roupas e guloseimas, mas também de apa
relhos eletrônicos e de tecnologia. “Como 
gostam muito de zapear, também podem 
saltar facilmente de uma visão de mun
do para outra”, adverte, lembrando que 
o individualismo e a falta de comprome
timento podem marcar suas trajetórias.

Carramenha observa que esse grupo 
tem total conhecimento das novas tec
nologias, especialmente no campo da 
comunicação. “Por conta de seus sabe
res e habilidades, podem desenvolver 

Campanha das Tortinhas da Adria: ação estimulou telespectador a criar um final para a história
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Uma série foi criada para expor o possí-
vel romance entre dois personagens ado-
lescentes. Seguindo a linha da cocriação, 
os jovens alvos da campanha foram enco-
rajados a postar vídeos caseiros, sugerin-
do um desfecho para a história. O plano de 
mídia incluiu a veiculação de anúncios na 
TV aberta, links patrocinados no Google e 
a criação dos personagens em redes sociais.

A gigante do fast-food McDonald’s tam-
bém entrou nessa onda. Ciente das de-
mandas dos jovens por uma alimenta-
ção saudável, anunciou, no final de julho, 
mudanças na composição nutricional de 
seus cardápios. As inovações, que come-

certa arrogância”, avalia. Para o especia-
lista, alguns representantes da Geração Z 
têm dificuldades para aceitar as gerações 
anteriores. Segundo ele, tendem a consi-
derar os X lentos e atrasados.

Em seus estudos, Carramenha vê a 
turma de Z como menos fiel às marcas 
e mais impaciente. “Eles querem veloci-
dade nas transformações e esperam mu-
danças constantes no design de produtos 
e em embalagens”, avisa. Segundo ele, es-
se processo de atualização será mais valo-
rizado se resultar de cocriação. “Eles rei-
vindicam a experiência de fazer as coisas 
em parceria”, afirma. “Além disso, esse jo-
vem não gosta de ser mais um no reba-
nho, de modo que valoriza a individua-
lização e a diferenciação.”

O executivo destaca ainda um proces-
so de gameficação das relações e tarefas, 
constituído pela forte presença dos jogos 
na formação do repertório de comporta-
mentos. “Eles tendem a ser lúdicos e a pro-
curar movimento”, considera. “Também 
transpõem para a vida concreta o conceito 
de passar de fase, típico dos jogos eletrô-
nicos; se realizaram alguma proeza, exi-
gem seus créditos e promoções”, explica.

Em busca de sintonia
Procurando atender às demandas do 

público Z, algumas corporações já inves-
tem fortemente em ações lúdicas, interati-
vas e de cocriação. É o caso do grupo fran-
cês Danone, que lançou uma nova cam-
panha para o Danette, produto presente 
no Brasil há 32 anos. A ação está centra-
da numa fan page no Facebook.

“É uma forma de convidar o público jo-
vem a interagir com a marca”, afirma Ro-
drigo Matheus, gerente de marketing di-
gital da Danone. Desenvolvida pela Y&R 
e pela Wunderman, a campanha explora 
o humor, colocando personagens como 
Maguila, Supla e Palmirinha em situações 
inusitadas. Para oferecer um atrativo de 
competição, os internautas participan-
tes podem ainda ganhar um caminhão 
cheio de Danettes.

Outra organização do setor de alimen-
tos faz caminho semelhante. A Adria com-
binou a TV aberta e ações em redes sociais 
para interagir com os jovens, principais 
consumidores de sua linha de biscoitos. 
Criada pela QG Propaganda, a campanha 
de “Tortinhas”, ganhou como mote “Che-
ga de enrolação! Vá direto no recheio”. A 
ideia é gerar identificação com os jovens, 
que buscam novas referências e estímulo 
para assumir novas atitudes.

çam a ser implantadas em 1o de outubro, 
incluíram reformulações para a redução 
de sódio, açúcar e calorias.

“Nossa empresa trabalha para acom-
panhar as tendências e preferências da 
sociedade”, justificou Woods Staton, CEO 
da Arcos Dorados, maior franqueada do 
McDonald’s no mundo. “Queremos es-
tar seguros de oferecer produtos nutriti-
vos e adequados a uma vida saudável”. O 
McLanche Feliz, consumido preferencial-
mente pela petizada, terá mais vitaminas 
e minerais. Ganhará ainda um item adi-
cional, com a introdução de frutas frescas, 
definidas de acordo com a estação do ano.

O concorrente Burger King também 
buscou uma aproximação do público jo-
vem. Em abril, lançou a campanha “Fome 
de Whopper”, criada pela Ogilvy & Mather 
Brasil. Foram desenvolvidos materiais in-
terativos para os restaurantes, ações digi-
tais e comercial de TV. Em vários pontos 
de venda, foram instalados “medidores 
de fome”, dotados de alto-falantes e lu-
zes. O “ronco da fome” foi disponibiliza-
do pela internet como ringtone. Segun-
do o marketing da empresa, o objetivo 
foi interagir ludicamente com os jovens 
e colocar a palavra Whopper no cotidia-
no das pessoas.
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Stanton, do McDonald’s: comida mais  
saudável no cardápio das lanchonetes
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Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1475, p. 51-53, 5 set. 2011.




