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Os consumidores do futuro têm hoje idade de, no máximo, 25 anos  
 
Os publicitários americanos adoram rótulos. Depois do metrossexual (o 
heterossexual que adora um espelho, cosméticos e produtos de beleza) e do 
uberssexual (o homem confiante e que busca a qualidade de vida em todos o 
sentidos), agora, a novidade é a chamada geração "Millennials".  
 
Na realidade, é a turma que, em dez anos, será a maioria dos consumidores com 
idade entre 18 e 49 anos. Hoje, os mais velhos dessa turma têm no máximo 25 
anos. As grandes redes de agências de publicidade como Ogilvy, JWT, BBDO, DDB 
já mapearam esse público e começam a endossar ações para clientes.  
 
As empresas de telefonia e aparelhos celulares são, nesse cenário, as mais 
atuantes, não deixando escapar oportunidade de aparecerem em lugares onde se 
reúnem mais de duas pessoas.  
 
O jornal The New York Times apontou esta semana as ações de agências e 
empresas em torno da chamada geração "Millennials', que logo virou assunto aqui, 
na internet, a exemplo do especializado www.bluebus.com.br. Para Luiz Lara, 
presidente da agência de publicidade Lew, Lara, que tem entre as contas as da TIM 
e Nokia, a importância desse público é grande, especialmente no consumo de novos 
serviços e na difusão de tecnologia. "Esse público que tem até 25 anos é um 
público digital, a chamada geração conteúdo, que usa aparelhos como os de 
telefonia celular em sua plenitude, muito mais que para ligar e receber ligação. É 
ele quem passa mensagens, aciona jogos e faz girar a indústria dos ring-tones e 
será, no futuro, um consumidor exigente, informado dos novos serviços".  
 
Para Lara, a geração analógica - que usa celulares apenas para receber e fazer 
ligações - há muito deixou de ser o foco das empresas digitais, porque estas 
precisam de formadores de opinião e usuários dispostos a usar os novos serviços.  
 
"Esse consumidor que hoje tem menos de 18 anos faz uso, em sua maioria, de 
aparelhos pré-pagos, que os pais usam para localizá-los, mas são os principais 
usuários de outros serviços, como mensagens e envio de imagens e no futuro, 
quando se tornarem assinantes, gastarão muito mais", afirma Lara. É isso que 
justificam ações que a agência tem criado para a Nokia e a TIM, a exemplo do TIM 
Festival.  
 
A geração "Millenialls" também começa a ser percebida pelo setor de moda e 
cosméticos. "É uma geração que se torna consumidora mais cedo, usa produtos de 
beleza e influi na moda de forma visível, porisso a busca das empresas de 
tecnologia pela associação com o fashion". E, ressalta Lara, mesmo que esse 
consumidor não compre hoje, influencia os que têm mais de 30 anos e querem ser 
jovens. 
 
Fonte: O Estado de São Paulo, São Paulo, 30 jan. 2006, Negócio, p. B11. 


