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C o m p o r t a m e n to Recessão tira poder aquisitivo de jovens americanos, que poderiam ser a mina de ouro do varejo

O desafio de vender para a Geração Y
Matt Townsend
Bloomberg Businessweek

A Geração Y — também conhe-
cida como “Millennials” — deve -
ria ser a próxima mina de ouro
para o comércio. Uma legião de
70 milhões de consumidores
americanos com idades que vão
dos 18 aos 34 anos: esta é a pri-
meira geração a crescer com tele-
fones celulares e a internet. Os
comerciantes passaram a ter
uma variedade de maneiras —
“tweets”, páginas do Facebook —
para alcançá-los, que não exis-
tiam quando seus pais da gera-
ção do “baby boom” começaram.

“Os comerciantes pensaram: ‘Aí
vem a Geração Y, teremos uma
época maravilhosa vendendo para
e l a’ ”, diz Max Lenderman, diretor
da agência de propaganda Crispin
Porter & Bogusky. “Eles esperavam
um boom. Mas aí veio a crise finan-
ceira e, de repente, a porta quase
fechou em suas caras.”

Nenhum grupo foi atingido
mais duramente pela recessão que
a Geração Y. Suas carreiras estão es-
tagnadas. Eles são vítimas de um
déficit educacional recorde. E esti-
mados 24% já tiveram que voltar a
morar com os pais pelo menos
uma vez, segundo uma pesquisa
recente do “Pew Research Center”.
Quase um quarto deles descreve
vidas de desespero financeiro, se-
gundo relata a firma de pesquisa

de mercado “WSL Strategic Retail”.
“É um choque cultural porque esta
geração cresceu privilegiada”, afir-
ma Wendy Liebmann, presidente-
executiva da WSL.

Isso é uma má notícia para os es-
túdios de cinema, lojistas do seg-

mento de vestuário e redes de lojas
de melhorias domésticas. A Wa l t
Disney e a  Sony Pictures Entertain-
ment precisam da Geração Y para
o sucesso de seus filmes de verão. A
Gap e a  Abercrombie & Fitch estão
contando com os consumidores
da faixa dos 18 aos 34 anos porque
normalmente eles gastam bastan-
te com roupas. A Williams-Sono -
ma e a Home Depot prosperam
com o processo de formação de fa-
mílias — “economês” para casar,
ter filhos e comprar uma casa —,
mas os membros carentes de di-
nheiro da Geração Y colocaram em
suspenso esses ritos de passagem.
Vinte por cento dos participantes
de 18 a 34 anos de uma pesquisa
recente da Pew disseram que adia-
ram seus casamentos por razões fi-
nanceiras, enquanto 22% decidi-
ram adiar a chegada de um filho
por motivos parecidos.

É fácil entender por que: em
2009, as famílias lideradas por
pessoas com menos de 35 anos
tinham um patrimônio 68% me-
nor (ajustado à inflação) do que
as famílias de mesma condição
em 1984, segundo disse a Pew em
novembro. Isso se compara a um
aumento de 10% no patrimônio
líquido de todos os americanos
no mesmo período. Um fator que
contribuiu para isso: o endivida-
mento médio dos estudantes
que contraíram financiamentos
estudantis atingiu US$ 23.000 no

caso dos formandos com bacha-
relado de 2008, um aumento de
35% em comparação aos
US$ 17.000 apurados em 1996.

A situação no mercado de traba-
lho também está pesando. A par-
cela dos jovens entre 18 e 24 anos
que estavam empregados em 2009
era de 54%, a menor desde que os
Estados Unidos começaram a
compilar esse dado em 1948. “Esse
cliente não está consumindo, e po-
derá se transformar em uma pes-
soa de 45-50 anos que também
não vai consumir”, afirma Eric Be-
der, analista da Brean Murray Car-
ret. “Os comerciantes precisam se
preocupar em encontrar uma ma-
neira de criar uma relação com es-
se consumidor.”

Fisgar essa geração sempre foi
um desafio. Plugada nas informa-
ções e escolhas sem fim da inter-
net, a Geração Y é mais exigente e
menos leal a marcas que seus pais.
Eles também amadurecem em
meio a uma corrosão do respeito
pelas instituições, incluindo as
corporações e as marcas. Antes
mesmo da recessão eles almeja-
vam produtos autênticos — por
exemplo, comprar calçados da
Tom Shoes, que doa um par para
crianças pobres para cada par que
vende. O credo da Geração Y é
“comprar menos e fazer mais”, diz
David Maddocks, que comanda
uma consultoria que leva seu no-
me e que trabalha com marcas co-

mo Cole Haan e Keds da Nike. “Os
baby boomers representavam a
abundância, enquanto esta gera-
ção envolve mais o ‘ter o suficien-
t e’”. O impacto desproporcional
da recessão poderá tornar a Gera-
ção Y ainda menos aquisitiva.

Os fabricantes de automóveis
vêm se esforçando para atrair es-
se grupo. O modelo Scion da
Toyota apresenta os comprado-
res mais jovens entre todas as
marcas de carros, mas as vendas
têm sido fracas. E o Element, um
modelo da Honda Motor voltado
para os jovens, está vendendo tão
pouco que não está mais sendo
oferecido nos EUA. No entanto,
as redes de lojas de vestuário têm
pouca escolha a não ser “caçar ” a
Geração Y. Os americanos com
idades entre 25 e 34 anos são os
que mais gastam com roupas e
serviços anualmente entre todos
os grupos etários.

A marca homônima da Gap es-
colheu a Geração Y como seu
cliente-alvo em 2010 e desde en-
tão vem veiculando comerciais
de TV que mostram moradores
de enclaves jovens e descolados
como Austin, no Texas, e vem co-
laborando em design com blogs
de moda populares entre os con-
sumidores mais jovens. “Baseado
em nossa pesquisa, sabemos que
o estilo é importante para eles e
que eles estão dispostos a gastar
dinheiro com peças que tenham

a ‘tendência certa’ e que sejam
atemporais em termos de quali-
dade e estilo”, diz Art Peck, presi-
dente da Gap North America. Em
21 de março, a Macy ’s anunciou
seu próprio programa para a Ge-
ração Y, afirmando que vai usar
as mídias sociais, as compras on-
line e merchandising elaborado
em torno dos hábitos e estilos de
vida locais populares entre os
membros da Geração Y, para au-
mentar as vendas entre eles.

Infelizmente, atrair os jovens
entre 18 e 34 anos para a porta
das lojas significa cada vez mais
conceder descontos, afirma Be-
der. Esse grupo etário “somente é
atraído por liquidações e promo-
ções”, diz ele. “Talvez eles quei-
ram ser ligados e motivados pela
moda, mas não estão dispostos a
pagar por isso.”

Assim, as companhias que
querem atrair a Geração Y sem-
pre corta os preços. A MGM Re-
sorts International está ofere-
cendo estadias para as férias de
primavera em suas proprieda-
des em Las Vegas com diárias a
partir de US$ 29, com benefícios
como baldes de cerveja a US$ 25.
Após começar com a hospeda-
gem barata, a MGM ampliou as
promoções — um quarto por
US$ 69 a diária — para os seus
hotéis Mandalay Bay e MGM
Grand, mais sofisticados.

Com o tempo, a frugalidade da
Geração Y poderá afetar também
o mercado de luxo, diz Pam Dan-
ziger, presidente da firma de pes-
quisas de mercado Unity Marke-
ting. Ela afirma que um jovem de
25 anos que compra na Gap ge-
ralmente passa para a Nords -
trom, Saks e talvez Ti f f a n y déca -
das depois. Mas hoje, acrescenta
Danziger, “temos um grupo de
pessoas que está tentando ape-
nas viver de acordo com suas
possibilidades”.

Ciente de que a Geração Y não
está podendo comprar suas mer-
cadorias, a Be & D, uma loja de
Nova York que vende bolsas e cal-
çados de luxo, está estratificando
os artigos de preços mais baixos,
vendendo, por exemplo, bolsas a
US$ 300. A companhia não espe-
ra gerar muitas vendas com a Ge-
ração Y desta maneira; ela espe-
ra, em vez disso, formar uma per-
cepção de marca para o futuro.
“Sem essa geração, estamos per-
dendo um percentual enorme de
vendas”, diz o cofundador Steve
Dumain. “Precisamos permane-
cer relevantes para eles e sermos
pacientes, acreditando que em
algum momento eles voltarão.”

No Brasil, jovem conectado decide compras da família
Adriana Meyge
De São Paulo

Em momentos de crise, o jovem
brasileiro é quem está mais prepa-
rado para pesquisar preços e con-
dições de compra. “Isso faz com
que ele se torne mais criterioso e
compre melhor”, diz Renato Mei-
relles, sócio-diretor do Data Popu-
l a r. “O brasileiro é mais conectado
do que o resto da população, o que
leva a um consumo mais inteligen-
t e”, diz Odmar Almeida Filho, CEO
da Ipsos no Brasil.

Com maior acesso à informa-
ção, a chamada geração Y tem
mais voz dentro de casa e assu-
miu um papel de protagonista
no consumo da família. “Ele [o
jovem] ensina os pais a lidar com
a tecnologia e a comprar, além de
participar e até liderar as princi-
pais decisões da casa”, diz Renata
Serafim, diretora de planejamen-
to da agência Ta l e n t . Hoje os pais
não compram um eletrodomés-

tico ou um celular sem consultar
os filhos, completa Meirelles.

A massa de renda dos 53,6 mi-
lhões de brasileiros entre 18 e 34
anos deve somar R$ 498,1 bi-
lhões no Brasil em 2012, de acor-
do com dados atualizados pelo
Data Popular a partir do Cen-
so/Pnad. Dessa população, 59,3%
têm cartão de crédito.

Em 2011, os jovens de 18 a 29
anos foram os que mais consumi-
ram, de acordo com os estudos da
Ipsos Marplan. Enquanto 47%
dessa população viajou pelo Bra-
sil no ano passado, a taxa foi de
40% entre as pessoas de 30 a 70
anos. No mesmo período, 40% dos
jovens de até 29 anos possuíam
computador e 4% tinham smart-

phones, ao passo que o índice de
penetração desses produtos era
de 26% e 2%, respectivamente, en-
tre aqueles com mais de 30 anos.

Mesmo sendo a parcela que tem
menos emprego na população, o
jovem da geração Y estudou mais
do que os pais e contribui mais pa-
ra a renda familiar. O nível de esco-
laridade aumentou, principal-
mente entre as classes mais baixas.
“O jovem da classe C é a 1ª geração
de internautas e de escolarizados
da família”, diz Meirelles.

Para Renata, o jovem de hoje é
mais pé no chão. “Ele não tem
aquele sonho utópico. São coisas
que ele sabe que pode alcançar”.

Num mundo em que as distân-
cias foram encurtadas, não
adianta as empresas quererem se
impor. A relação das marcas com
os jovens hoje precisa ser mais
democrática, permitindo mais
diálogo e participação, de acor-
do com Renata. “Não existe espa-
ço para um tom professoral”.

Fonte: Data Popular a partir do Censo/PNAD  *Dados atualizados para 2012 referentes a jovens de 18 a 34 anos

Protagonistas do consumo
Perfil da geração Y no Brasil*

53,6 milhões de pessoas

27,5% da população

R$ 498,1 milhões de renda

27,7% da massa de renda total

58,8%
pertencem à classe C

31,5%
pertencem à classe DE

9,8%
pertencem à classe AB

ROBERT GALBRAITH/REUTERS

Grifes ainda contam com os consumidores da faixa etária dos 18 aos 34 anos, mas buscam novas estratégias para atrair esse público, como blogs de moda

Ministério da
Fazenda

Comunicamos aos Senhores Acionistas que o Conselho de Administração
do Banco do Nordeste, em reunião realizada em 30/03/2012, aprovou
o pagamento de juros sobre o capital próprio (JCP) complementares do
exercício de 2011 no valor de R$7.048.312,99. Levando-se em conta o
pagamento antecipado dos dividendos e juros sobre o capital próprio
realizados em agosto de 2011, os valores distribuídos representam um
payout de 50% sobre o resultado do exercício de 2011, sendo os valores por
ação descritos abaixo:

Ação Ordinária (ON) Ação Preferencial 
(PN)

Juros sobre o Capital 
Próprio (JCP) 0,079516354488 0,08746798998

Data e Forma de Pagamento

a) Por crédito em conta corrente, disponível em 17/04/2012;
b) Por caixa, disponível a partir de 17/04/2012;
c) Os JCP relativos às ações custodiadas na BM&F BOVESPA serão 

pagos à mesma, em 17/04/2012, que os repassará aos acionistas 
titulares por intermédio das corretoras depositantes.

IRRF

Haverá retenção de imposto de renda na fonte sobre o valor nominal do JCP
de acordo com a legislação vigente, exceto para os acionistas dispensados da 
referida tributação e que comprovem esta condição até 11/04/2012. 

Base de Cálculo

a) as ações negociadas até 30.03.2012 farão jus aos JCP declarados;
b) a partir de 02.04.2012, os negócios com ações deste Banco deverão 

ser realizados “ex-juros sobre o capital próprio”;
c) os processos referentes às negociações realizadas até o dia 

30.03.2012 deverão ser entregues neste Banco, até o dia 11.04.2012, 
para que os benefícios sejam pagos aos respectivos cessionários. 
Os processos de transferências entregues após 11.04.2012, bem 
como os inadequadamente instruídos, terão os JCP pagos aos 
respectivos cedentes;

d) com vistas à preparação dos cálculos e atribuição dos citados 
JCP, estarão suspensas as transferências de ações no período de 
02.04.2012 a 17.04.2012;

e) os JCP foram atualizados pela Taxa Selic de 31.12.2011 
até 30.03.2012;

f) os JCP serão atualizados pela Taxa Selic de 30.03.2012 até 
16.04.2012 para o pagamento. 

Atualização Cadastral

Comunicamos, ainda, que os acionistas deverão atualizar os seus registros 
cadastrais, em quaisquer de nossas agências, devendo ser apresentadas cópias 
dos documentos CPF, Identidade e comprovante de endereço, se pessoa física, 
ou contrato social/estatuto e prova de representação, se pessoa jurídica. 

Atendimento ao investidor

Para maiores esclarecimentos entrar em contato com o Ambiente de 
Relacionamento com Investidores e Mercado Financeiro – telefone (85) 
3299-5188 ou pela caixa postal institucional ri@bnb.gov.br. 

Fortaleza (CE), 02 de Abril de 2012

Atenciosamente,
Fernando Passos

Diretor de Relações com Investidores

AVISO AOS ACIONISTAS

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
CNPJ Nº 07.237.373/0001-20 NIRE: 23300006178

Ministério da
Fazenda

Pregão Eletrônico n° 052/7066-2012
Este Pregão será realizado pela Internet. Objeto: Aquisição de 16 (dezesseis) servidores 
visando ao aporte de recursos de processamento à plataforma intermediária em arquitetura 
SPARC. Data de credenciamento: até as 23h59min do dia 16/04/2012. Data e horário do 
recebimento das propostas: até as 9 horas do dia 19/04/2012. Data e horário do recebimento 
dos lances: das 10 às 11 horas do dia 19/04/2012. Disponibilização do edital e informações no 
endereço eletrônico www.caixa.gov.br/pregaoeletronico/ Editais/ PE036/7066-2012. Contatos: 
e-mail: gilogbr18@caixa.gov.br; fone: (61) 3448-6700; fax: (61) 3448-6561.
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Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 3 abr. 2012, Empresas, p. B6.




