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O McDonald’s pode ser a rede de fast-
-food número 1 dos Estados Unidos, 

mas quando o assunto são os millennials 
(a geração Y), os arcos dourados reconhe-
cem que não aparecem na lista dos restau-
rantes preferidos pelos americanos inseri-
dos neste público. O cenário é tão preocu-
pante que o maior lançamento do ano do 
McDonald’s nos EUA, o McWrap, tem co-
mo alvo este grupo de consumidores, que 
valoriza o poder de escolha e customiza-
ção. De acordo com pesquisa da NPD, há 
no país 59 milhões de pessoas com idades 
entre 23 e 36 anos — a faixa etária definida 
como millennials. 

O McDonald’s não está só nesta cruza-
da para conquistar a geração Y: de Gato-
rade e Coca-Cola até as companhias de 
mídia, passando pelas cervejarias, todas 
as empresas estão no campo tentando en-
tendê-la. Não há um consenso nem em 
relação aos limites etários que definem os 
millennials — enquanto o recorte da con-
sultoria do setor de food service Techno-
mic inclui pessoas entre 19 e 34 anos, um 
comunicado interno do McDonald’s ob-
tido pelo Advertising Age usa a faixa en-

tre 18 e 32 anos. Assim, o tamanho des-
te grupo demográfico pode variar entre 
59 milhões e 80 milhões de pessoas, nos 
Estados Unidos. 

Em um ponto todos os anunciantes 
concordam. “Eles estão influenciando 
outras 80 milhões de pessoas próximas, 
tanto as mais jovens quanto as mais ve-
lhas”, afirma Gary Stibel, CEO da consul-
toria New England.

O McDonald’s espera que um sanduí-
che seja a chave para resolver o problema 
com os millennials. Em comunicado inter-
no, o McWrap (que tem entre 360 e 600 ca-
lorias e pode ser personalizado a partir de 
três diferentes combinações com carne de 
frango) é descrito como um “arrasador de 
Subway” — a plataforma de customização 
e variedade que a geração Y espera. 

“Nossos consumidores, especialmente 
os millennials, estão nos dizendo que es-
peram mais variedade, customização e a 
possibilidade de personalizar suas experi-
ências”, diz o relatório, que ressalta o fato de 
a rede não estar entre os Top 10 na lista das 
opções prediletas dos millennials america-
nos para uma refeição fora de casa e eviden-

cia a relevância do lançamento ao citar um 
concorrente. “Na verdade, se não fosse pe-
lo McWrap, 22% destes clientes potenciais 
nos disseram que escolheriam o Subway”.  

Pro curado p ela  rep or tag em,  o 
McDonald’s se limitou a afirmar que “os 
millennials são um público importante pa-
ra nós e continuarão sendo.”

Embora sigam frequentando as redes 
de fast-food que têm hambúrgueres como 
carros-chefes, os millennials americanos 
têm mudado seus hábitos — desde 2007, 
houve uma queda de 16% na frequência de 
millennials em restaurantes da categoria. 

O investimento em produtos de alta 
qualidade e opções diversas podem ser a 
resposta para ganhar os millennials, que 
têm feito as grandes companhias de cer-
veja suarem nos últimos anos, mudando 
seus hábitos de consumo de bebida em 
busca de variedade, em vez de permane-
cerem leais  a certas marcas e suas versões.  

Stibel diz que há três boas razões pelas 
quais se torna importante conquistar a sim-
patia dos jovens adultos. Duas delas não são 
novas: anunciantes querem dialogar com 
os consumidores assim que eles começam 

a ganhar mais dinheiro e a formar famílias; 
e as novas gerações têm sido a fonte para 
tendências em alimentos e no mundo da 
moda. Mas o terceiro motivo — a novida-
de — é que os consumidores mais velhos 
estão cada vez mais aprendendo com as 
crianças. Um bom exemplo é o uso de apli-
cativos e smartphones.  

As empresas de mídia também estão ser-
vindo aos millennials. A Participant Media, 
companhia por trás de filmes como Lincoln 
e The Help, prepara o lançamento de um 
canal por assinatura direcionado para es-
te público, se posicionando como um ve-
ículo de conteúdos que inspiram mudan-
ças na sociedade. Pesquisa da  Technomic 
endossa a opção: os participantes respos-
tas indicaram que os millennials dão gran-
de valor para atributos como responsabili-
dade social, sustentabilidade, local e orgâ-
nico quando avaliam as opções para uma 
refeição fora de casa.  

O estudo da Participant avaliou que o 
grupo dos millennials é aquele que a tele-
visão paga mais corre riscos de perder, e re-
comendou que a rede desenvolvesse uma 
nova forma de se assistir à TV. 

Conversas sociais
Coca-Cola e Gatorade são dois exem-

plos de anunciantes que têm obtido suces-
so para chegar aos millennials. Mais da me-
tade dos consumidores entre 13 e 34 anos 
bebem estes produtos ao menos uma vez 
por mês, de acordo com a Consumer Edge 
Research. A Gatorade tem mais aceitação 
entre pessoas menores de 24 anos — 57% 
deles compram a bebida esportiva pelo 
menos uma vez por mês. A Coca-Cola é 
mais popular entre aqueles que têm mais 
de 25 anos — 55% deles consumiram o re-
frigerante nos últimos 30 dias. 

A Coca-Cola tem sido agressiva ao mi-
rar os jovens, principalmente nos anos 
mais recentes. Elegeu a música como um 
canal de acesso ao grupo e tem cultiva-
do comunidades por meio de suas pla-
taformas nas mídias sociais. A Gatorade 
segue apostando em conversas de mão 
dupla por meio de seu centro de monito-
ramento, batizado de “Mission Control”, 
assim como em promover encontros com 
os atletas patrocinados em eventos, ves-
tiários e programas alternativos. 

Colaboraram Abbey Klaassen, E.J. Schultz, 

Natalie Zmuda e Jeanine Poggi 
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O enigma da geração Y

Por que os millennials se tornaram um problema para marcas como o McDonald’s

Por MAurEEN MorriSoN, para o Advertising Age
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1553, p. 25, 1 abr. 2013.




