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Estudo revela que o País tem mais de 2 milhões de jovens entre 10 e 12 anos, a faixa mais 
sensível à lembrança de marca, mas que pertencem às classes baixas  
 
Os pré-adolescentes - os chamados tweens, com idade entre 9 e 11 anos - são muito mais 
sensíveis à lembrança de marca do que os jovens na faixa dos 12 aos 15 anos, os teens. Esta é 
uma das conclusões de ampla pesquisa realizada neste ano pelo Instituto Ipsos no Brasil e em 
mais 12 países (Europa e Ásia), apresentada em São Paulo, na quarta-feira, dia 25. Os 
adolescentes foram expostos a programas de TV, sem saber que seriam inquiridos no dia seguinte 
a respeito dos comerciais. Os tweens apresentaram índice de lembrança de 100%, contra uma 
média de 76% dos teens, nas três medidas de lembrança analisadas - a estimulada (em que o 
jovem lembra do comercial, se citada a marca), a comprovada (em que marca e comercial são 
lembrados ao mesmo tempo) e a brand linkage (quando há uma associação imediata da marca 
com o comercial). 
 
O estudo foi dividido em três partes: qualitativa, com jovens dos 13 países; quantitativa, sobre 
este segmento no País; e a relação dos adolescentes com a propaganda, também analisando 
dados mundiais. No que se refere ao Brasil, a pesquisa ouviu um universo de 2.188 jovens, 
moradores da Grande São Paulo, das capitais Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, 
Salvador, Recife, Brasília, Fortaleza e Curitiba, na faixa etária dos 10 aos 17 anos. Em todo o País, 
eles somam 6,2 milhões, o que corresponde a 19% da população, ou seja: em cada cinco 
brasileiros, um tem idade entre 10 e 17 anos. Dentro do público adolescente, os tweens, que no 
Brasil foram considerados na faixa entre 10 e 12 anos, são pouco mais de um terço - 36%, ou 2,2 
milhões. 
 
Desigualdade social 
 
Ao analisar o cenário brasileiro, fica evidente que a desigualdade de classes sociais se concentra 
também na faixa etária dos 10 aos 12 anos. Os tweens que pertencem às classes A e B somam 
32% (6% e 26%, respectivamente). Já as classes C e D concentram 65% dos pré-adolescentes 
(36% e 29%), sendo que na classe E estão apenas 3%.  
 
Não obstante a renda da família da classe C - na qual os tweens se encontram com maior 
freqüência - ser quase cinco vezes menor que a da família do pré-adolescente da elite econômica, 
os dois se interessam praticamente pelos mesmos assuntos. Os quatro temas que mais chamam a 
atenção dos dois grupos são humor/divertimento/passatempo, futebol, notícias da TV e esportes 
em geral. Com a diferença de que, para os jovens das classes A e B, o humor é o assunto 
preferido, enquanto para os dos segmentos C, D e E, o mais importante é saber de futebol.  
 
Em relação aos hábitos de lazer, os tweens A e B preferem, em primeiro lugar, comer ou passear 
em shoppings. Já a atividade mais comum dos jovens das classes C, D e E é a prática de esportes 
em equipe. Curioso é que os dois grupos apresentam o mesmo índice de leitura de livros não-
escolares: 46% dos entrevistados. A diferença é que a literatura aparece como a segunda 
principal fonte de lazer para as classes C, D e E, enquanto na A e na B ela está em último lugar. 
No que se refere à diferença de hábitos entre os sexos, as pré-adolescentes elegeram andar de 
bicicleta como a sua atividade favorita (80%). Mas para os meninos esta opção vem em segundo 
lugar, depois dos esportes em equipe (86%). 
lia dos Tweens 
 
Família dos Tweens 
 
Classe Econômica e Renda Familiar. 



 
Renda Média Familiar Mensal Declarada R$ 
 
Classe A  ---------------   6 
Classe B  --------------- 26 
Classe C  --------------- 36 
Classe D  --------------- 29 
Classe E  ---------------  3 
 
Classe Econômica Critério Brasil 
 
Classe A  --------------- 4826 
Classe B  --------------- 2158 
Classe C  ---------------   985 
Classe D  ---------------   533 
Classe E  ---------------   305 
 
DESIGUALDADES 
 
Em termos inversamente proporcionais, cada TWEEN classe "A" pertence à uma família que vale 9 
vezes o potencial econômico de um classe D. 
Fonte: Ipsos 
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