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Jovens trocam causas sociais pelo individualismo e começam a mudar até estratégias da 
propaganda 
 
As causas políticas já não interessam mais, uma postura mais individualista substituiu o ar 
contestador e a luta por liberdade passou a ser travada sem constrangimentos no quartel-general 
do próprio quarto, na casa dos pais, com todo o conforto que a tecnologia de última geração 
permite. O perfil do jovem das classes A e B mudou muito ao longo das décadas de 70, 80, 90. Os 
adolescentes e jovens do ano 2000 buscam a realização pessoal acima de qualquer outro ideal e 
estão forçando empresas a mudarem também o seu perfil, para atender ao novo público 
consumidor.  
 
Especializado em trabalhar a imagem de empresas, o escritório Ana Couto Branding & Design 
buscou em duas dezenas de pesquisas qualitativas, feitas com jovens de classe média do Rio e de 
São Paulo, a base para traçar o perfil certo para campanhas de companhias como Coca-Cola, 
Gradiente e Blah! (provedora de serviços de celular). Foram ouvidos cerca de 250 consumidores 
entre 14 e 25 anos, que confirmaram a tendência comportamental já detectada em amostragens 
maiores, como a feita pelo Procon-SP entre universitários, também usada por Ana em seu 
trabalho.  
 
- As empresas que nos procuram estão buscando uma cara mais rejuvenescida, uma identificação 
maior com esta faixa etária. O que notamos é que os jovens já não carregam mais bandeiras, são 
menos utópicos e rebeldes. É como se dissessem: Já vi meus pais fazerem isso tudo.  
 
Eles valorizam mais os valores afetivos da família e buscam a realização pessoal, segurança na 
carreira que escolherem", diz Ana Couto.  
 
Ao mesmo tempo em que, como admite a designer, o jovem está, sim, mais alienado, porque 
ficou totalmente desacreditado da política, ele se mantém razoavelmente bem informado, por 
mais paradoxal que isto pareça. Meios de comunicação como a Internet têm sido determinantes 
na busca por informação e por uma maior exigência também em relação aos produtos que 
consome.  
 
Saída da casa dos pais é adiada e poder aquisitivo aumenta  
 
Com mais liberdade no relacionamento com os pais, a urgência pela saída de casa também foi 
trocada por uma convivência pacífica. O quarto funciona como uma minicasa dentro da casa dos 
pais. Essa relação contribuiu para elevar o poder aquisitivo do jovem, o que vem movimentando o 
mercado de produtos e serviços.  
 
- Eu morro de vontade de sair de casa, mas só vou fazer isso quando tiver um trabalho. Não 
quero passar perrengue. Só vou fazer isso quando tiver um emprego e puder me sustentar de 
verdade, lá pelos 25, 28 anos - diz Alice Banderier, de 15 anos, típica representante dessa nova 
geração. Munida de uma linha telefônica independente no quarto, celular, TV, aparelho de som, 
videogame, computador, vídeo, seu quarto é um território independente.  
 
Cursando a oitava série, Alice diz ter a exata noção de quanto pode gastar, porque acompanha a 
engenharia financeira que a mãe precisa fazer para manter o padrão de vida. Para o futuro, tem 
idéias bem claras: viajar, obter fluência em inglês, dedicar-se ao marketing e morar alguns anos 
no exterior.  
 
A importância que este público vem alcançando pode ser medida na quantidade de novos 
produtos criados especificamente para ele. "Mesmo quando não são, eles mesmos, consumidores, 



os jovens são grandes influenciadores de compras", atesta Luiz Guilherme Camargo, gerente de 
Marketing Corporativo da Gradiente.  
 
Como outras empresas de eletroeletrônicos, a Gradiente mantém o grosso de suas vendas para o 
consumidor tradicional, na faixa de 30 anos, que compra a prazo aparelhos de vídeo e som. Mas, 
reserva cada vez mais espaço para o consumidor top, acima de 40 anos, com poder aquisitivo 
para adquirir uma TV de plasma ou um home theater, e o jovem, que faz questão de comprar a 
última novidade em som.  
 
- Pesquisas de mercado, como uma feita recentemente pela MTV mostram o tamanho que este 
mercado está tomando, e não é pouca coisa. Não podemos dizer claramente ainda o quanto está 
influenciando a nossa linha, mas a campanha que começamos a fazer voltada para os jovens está 
gerando venda muito grande - diz o executivo.  
 
Raissa Barreto de Almeida, de 19 anos, trocou o desejo de ser estilista pela aspiração à produtora 
cultural. "Gostaria de ser estilista, mas o mercado é muito fechado." Consumista "moderada", 
como se define, ela já fez incursões pela política, no movimento estudantil, mas desistiu. "Política 
não resolve. Eu era massa de manobra. Não era o caminho. A maneira mais fácil de mudar as 
coisas é eu me estruturar", diz, resumindo a postura de uma geração inteira.  
 
Dos cerca de 1 milhão de clientes do Blah! - empresa da operadora TIM que atua como provedora 
de serviço por celular - 75% a 80% são jovens entre 14 e 25 anos. O chat (porta de entrada para 
mensagens de Internet pelo celular) é o campeão de acesso e serve como parâmetro para uma 
geração que nasceu sob o apelo da tecnologia.  
 
O negócio está dando tão certo que a empresa está negociando um acordo com outra operadora 
de celular, em São Paulo. Mônica Lamas, diretora-geral do escritório para a América Latina, não 
revela os números, mas diz que o faturamento mensal fica na casa de dois dígitos de milhões de 
reais. "Hoje vivemos uma realidade do jovem que perdeu a referência. A unidade familiar foi 
fragmentada, a confiança nas instituições, perdida e é através da reunião virtual que os jovens 
buscam balancear os seus valores."  
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