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    BRASILEIRO EM 2004

O
INTRODUÇÃO

s profissionais ligados ao mercado
de consumo sempre precisaram
entender a dinâmica do mercado e
o comportamento do consumidor
antes de desenvolver suas estratégias
de marketing e o plano de comu-
nicação. Ao analisar o mercado, as
empresas verificavam quem eram
seus ocupantes, o que esse grupo
comprava, as razões que os faziam
comprar, quem participava e como
participava deste processo e quando
a compra ocorria.

Em 2004, as pessoas nascidas entre
1977 e 1994 estavam na adolescên-
cia, portanto, entrando em cena co-
mo consumidores ativos de bens. É
a chamada Onda Jovem composta
por 58 milhões de brasileiros, ou
seja, uma entre cada três pessoas faz
parte deste grupo. Uma multidão
nascida em um mundo onde as
imagens e as mensagens são apre-
sentadas em janelas, de forma frag-
mentada, por meio de diferentes
tecnologias, para consumo rápido e
que, de uma forma igualmente ve-
loz, torna-se obsoleta. Nos Estados
Unidos, esse mercado representou
US$ 153 bilhões em 1999. O que
esses números indicam é que não
se pode ignorar ou desperdiçar a
oportunidade que criar e vender pro-
dutos para esses jovens representa
(DOSSIÊ Universo Jovem, 1999;
MORTON, 2002).

O contexto que envolve o objeto
deste estudo, os adolescentes brasi-
leiros, é ao mesmo tempo triste e
fascinante. Triste pela fugacidade das
coisas que o cercam, fascinante, pois
levará gerentes de marketing e pu-
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blicitários a criar estratégias e a uti-
lizar táticas inovadoras, ou não con-
seguirão atingir seu público.

O objetivo deste trabalho é entender
o comportamento do consumidor
adolescente brasileiro e comparar
seu comportamento ao de adoles-
centes de outros países, para poder
adequar as mensagens publicitárias.

O CONSUMIDOR
ADOLESCENTE

DEFINIÇÃO

Há muitas pesquisas abordando di-
ferentes aspectos do mercado e do
comportamento desse consumidor.
Os critérios para segmentar esse
público oscilam entre as definições
da Organização Mundial de Saúde
e do Estatuto da Criança e Adoles-
cente, que usam critérios cronoló-
gicos e uma segmentação que reúne
critérios de renda/poder de compra
com faixa etária e comportamento.

Segundo a Organização Mundial da
Saúde, a adolescência é o período
da vida que começa aos 10 e vai até
aos 19 anos e, segundo o Estatuto
da Criança e do Adolescente, come-
ça aos 12 e vai até aos 18 anos. As
pesquisas, que reúnem mais de um
critério, classificam como crianças
pessoas com até 8 anos de idade;
são chamados tweens jovens entre
9 e 12 anos; teens ou adolescentes
pessoas entre 13 e 19 anos. Por ques-
tões culturais e econômicas, nos
países asiáticos e latinos, os jovens
adultos, na faixa entre 20 até os 30
anos, são incluídos nas observações
de campo. Isto ocorre porque, ape-
sar da maturidade sexual e da idade,

As pesquisas, que reúnem mais
de um critério, classificam como
crianças pessoas com até 8
anos de idade; são chamados
tweens jovens entre 9 e 12 anos;
teens ou adolescentes pessoas
entre 13 e 19 anos.

eles ainda moram na casa dos pais,
o que permite que permaneçam
hábitos de consumo adquiridos
durante o início da adolescência (O
QUE É adolescência, 2003).

É durante a adolescência que acon-
tecem mudanças físicas, psicológicas
e comportamentais de forma aguda.

É o começo de um despertar para um
mundo novo, onde o indivíduo pode
passar a ser ator principal de sua pró-
pria vida e, por conseqüência, adqui-
rir a capacidade de fazer escolhas.

CONTEXTOS

Para entender as características dessa
geração, é importante entender o
ambiente que os cerca: a composi-
ção da população, os aspectos geo-
políticos, os fatores econômicos, os
efeitos da tecnologia e as questões
ambientais no Brasil e no mundo.

Sabemos que as “pirâmides etárias”
de uma população podem sofrer
alargamentos ou estreitamentos em
sua base, determinados por fatores
como fecundidade, mortalidade e
migrações. Chama-se de “onda”
quando há o alargamento de deter-
minada faixa.  A partir do final dos
anos 90, vivemos a concomitância
da “Onda Jovem”, com faixa etária
de 12 a 30 anos, com a ”Onda dos
que têm idade a partir dos 40 anos”.
Isso significa que temos pais ainda
jovens, que buscam o rejuvenesci-
mento, competindo em poder de

✱
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consumo, influindo nos indicadores
de desemprego, interagindo com
esses adolescentes.  Essas duas gera-
ções são diferentes em hábitos de
compra e reivindicações, pois cres-
ceram em contextos diferentes.

Enquanto os pais tiveram que se re-
belar contra a ditadura e valores so-
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Chama-se de “onda”
quando há o alargamento
de determinada faixa.

ciais que restringiam sua liberdade
de expressão, esses jovens já encon-
traram os caminhos abertos.  Slogans
como “Liberdade é uma calça velha,
azul e desbotada” não fazem mais
o menor sentido.  Hoje temos jovens
urbanos, posto que, oito em cada
dez brasileiros vivem em grandes
cidades, fortemente influenciados

pela presença de empresas trans-
nacionais com suas marcas pode-
rosas e seus interesses econômicos.
Essas empresas usam a tecnologia da
informação para ligar as economias,
tornando a segurança e a interde-
pendência entre países questões im-
portantes.

Esses jovens vivem num mundo po-
larizado, onde as nações-estado es-
tão perdendo o poder e os grandes
blocos são dominantes. Em uma pes-
quisa realizada em 1999 pela MTV
entre um grupo de 2.425 jovens
brasileiros de 12 a 13 anos, de 6 ca-
pitais brasileiras, chamado Dossiê
Universo Jovem, diversas facetas de
comportamento foram analisadas.
Um dos aspectos que aparece na
pesquisa mostra que as organizações
não governamentais têm aumentado
sua capacidade de influenciar a cul-
tura mundial, mas ainda não mo-
bilizaram, de forma politizada, essa
juventude. Os números mais altos de
participação aparecem em cam-

Um dos aspectos que aparece na pesquisa mostra que as organizações não governamentais têm aumentado
sua capacidade de influenciar a cultura mundial, mas ainda não mobilizaram, de forma politizada, esta juventude.✱

✱

Logos oferecidos pelas instituições.
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panhas de doações (41%) e nos mo-
vimentos organizados pelas igrejas
(36%). A maioria declara não ter
intenção de participar de entidades
de qualquer natureza, e nas poucas
vezes em que são experimentadas,
são abandonadas porque deprimem,
não sabem o que fazer e roubam o
tempo de coisas mais interessantes
(DOSSIÊ Universo Jovem, 1999).

Apesar deste cenário, os Estados Uni-
dos ainda permanecem como a nação
de maior poder mundial, influen-
ciando os costumes e hábitos dessas
novas gerações em todo o mundo. De
Los Angeles a Tóquio, os adolescen-
tes parecem compartilhar similarida-
des em gosto, linguagem e atitudes.
Pesquisas realizadas nos Estados
Unidos, Europa e Ásia mostram que
há um elenco comum de marcas
eleitas por categoria de produtos e
que os quartos dos jovens do mundo
inteiro se parecem (WEE, 1999).

Estes jovens já nasceram rodeados
por tecnologia, portanto estão fami-
liarizados com ela. Desde a mais
tenra infância assistiram a programas
de televisão, ouviram rádio, usaram
o telefone e consumiram revistas. Re-
centemente, incorporaram o com-
putador pessoal, o celular e os outros
eletrônicos portáteis ao seu coti-
diano de mídias.

CARACTERÍSTICAS
DA GERAÇÃO

Para estruturarmos a discussão, dis-
cutiremos os valores, o estilo de
vida, seu poder de compra e com-
portamento, hábitos de consumo e
relação com as mídias.

BRASIL

41%
vivem em famílias não
tradicionais.

54%
não querem sair de casa.

61%
acreditam que os pais
sabem dar liberdade na
medida certa.
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VALORES

Os resultados da pesquisa da MTV
indicam que esse jovem brasileiro é
aberto ao novo, tanto no aspecto
social como no tecnológico. Possui
uma natureza tolerante às questões
raciais ou de preferências sexuais,
posto que, em países como os Esta-
dos Unidos, a ascensão social das
minorias é um fato e, em países co-
mo o Brasil, apesar de a pluralidade
racial já estar incorporada à cultura,
a grande exposição do jovem a ou-
tras realidades através da mídia, o
faz ter um respeito ainda maior pelas
diferenças. Devemos considerar
também que esse jovem, no Brasil,
faz parte de uma geração em que
41% vivem em famílias não tradicio-
nais. Nos Estados Unidos, 70% dos
jovens convivem somente com o pai
ou somente com a mãe, com um de-
les e seu novo cônjuge, com ou sem
novos irmãos desse casamento, além
de formas pouco tradicionais de
parcerias (DOSSIÊ Universo Jovem
MTV, 1999).

Como foram criados por famílias on-
de pai e mãe estavam no mercado
de trabalho, desde cedo foram obri-
gados a ser mais independentes e,
por viverem num ambiente compe-
titivo, tiveram de se tornar mais de-
terminados. O resultado são jovens
mais individualistas, pragmáticos e
materialistas. Dos entrevistados na
pesquisa intitulada Dossiê Universo
Jovem, 74% acreditam que seriam
mais felizes se tivessem mais di-
nheiro. Esse mesmo grupo, tem no
sucesso profissional, seu maior
sonho (24%) e seu maior problema
(27%), porém preferem trabalhar em
algo de que gostem, mesmo ga-
nhando menos, e acham melhor

proteger o tempo pessoal, a quali-
dade de vida, mesmo que isso limite
seu sucesso profissional.  Para eles,
a garantia do sucesso está nos
estudos.

Esse dossiê também indica que o
adolescente brasileiro tem uma re-
lação muito positiva com seus pais,
sejam eles separados ou não, consi-
derando-os “seus ídolos”.  Do grupo
entrevistado, 54% não querem sair
de casa, pois seus pais são atualiza-
dos, trabalhadores e honestos, 61%
acreditam que os pais sabem dar
liberdade na medida certa. Se consi-
derarmos que a rua oferece a pos-
sibilidade de desemprego, competi-
tividade acirrada, violência e soli-
dão, há razões de sobra para não sair
de casa no Brasil.

No entanto, o comportamento pou-
co apegado a papéis tradicionais que
esses pais têm gera frustrações. Para
eles os papéis dentro da casa são
pouco claros ou mudam muito, e
isso os confunde.  Ter pais jovens e
de atitude jovial é também um pro-
blema. Devemos lembrar que, nessa
idade, o jovem quer encontrar seu
espaço, conhecer seus limites.  Para
conseguir essa distinção no ambien-
te doméstico, já que os pais parecem
tão próximos, usam alguns recursos
interessantes: criam expressões e
rapidamente as envelhecem, adotam
e descartam modismos em alta
velocidade, tornando todas as esco-
lhas provisórias. Por estarem fami-
liarizados com a tecnologia, apro-
veitam-se desse conhecimento para
mostrar sua superioridade e assim
influenciar os pais na compra de
eletrônicos (MERRILL, 1999).

Seu maior trunfo, no entanto, ainda

Pesquisas realizadas nos
Estados Unidos, Europa e Ásia
mostram que há um elenco
comum de marcas eleitas por
categoria de produtos e que os
quartos dos jovens do mundo
inteiro se parecem. (WEE,
1999).

✱

74%
acreditam que seriam
mais felizes se tivessem
mais dinheiro.
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é fechar a porta do quarto e assumir
o controle de todas as mídias dis-
poníveis. É lá que eles sentem acon-
chego e usufruem da privacidade
que desejam. Também é nesse es-
paço onde expressam sua indivi-
dualidade, colorindo paredes, co-
locando as imagens de seus ídolos.
É onde guardam objetos que os
identificam com o seu grupo. Os a-
dolescentes de todo o mundo são
bagunceiros e orgulham-se disso.
Outra característica interessante é
que vivem em tribos. Essas entidades
possuem características marcantes e
próprias, que as segmentam. São
grupos de referência de compor-
tamento e que, uma vez adotadas
as regras, fazem com que seus inte-
grantes sejam diferentes dos pares
(WEE, 1999).

ESTILO DE VIDA

Esses jovens, cujas tribos variam nos
termos como ponderam o poder a-
quisitivo e o consumo, com a mo-
dernidade, a consciência e a tole-
rância, a atividade física, com a mú-
sica, a contestação e a contraven-
ção. As tribos são um exercício de
pluralidade, de diferenciação, uma
manifestação de opções estéticas,
musicais, mas é um caminho alter-
nativo, sem as características de
contestação das gerações anteriores.
Da intersecção de todas essas ver-
tentes nascem “os normais, a turma
do meio, os neutros”, composta por
pessoas que trabalham, estudam,
pagam suas contas, e que têm coisas
para se preocupar. São pessoas
confiáveis, sempre prontas para
conversar, ajudar, brincar.  Procuram
vestir o que as faz sentir-se bem, seja
moda ou não. De uma forma geral,
sabem selecionar os lugares “tran-

sados” (DOSSIÊ..., 1999). As pesqui-
sas realizadas entre jovens ameri-
canos indicam que eles são calmos
e gregários. As atividades preferidas
desses jovens são ir ao cinema, ouvir
música, ficar com os amigos, ir a
restaurantes e ver TV. Os jovens ame-
ricanos gostam de conveniência e
são orientados para valores (MOR-
TON, 2002).

PODER E
COMPORTAMENTO
DE COMPRA

Os jovens americanos de 1999 ti-
nham 51% a mais de dinheiro para
gastar que seus semelhantes em
1995. Nesse levantamento, os rapa-
zes ganhavam algo como US$ 88
por semana e as moças, US$ 75. Um
em cada seis jovens americanos ti-
nha acesso a cartão de crédito pró-
prio ou ao de seus pais. Essa gera-
ção gastou US$ 84 bilhões de seu
próprio dinheiro em 1997, US$ 94
bilhões em 1998 e US$ 153 bilhões
em 1999 (HARVEY, 2000).

Em estudo realizado em Singapura
durante 1999, 600 adolescentes
entre 14 e 19 anos foram entrevista-
dos. Esse grupo recebe US$ 180 por
mês dos pais, sem contar os ganhos
obtidos através de empregos part-
time e presentes dos pais. Possuem
poucas responsabilidades, exceto
estudar, fazendo apenas pequenos
trabalhos dentro da casa, o que
inclui cuidar dos irmãos menores.
Os poucos que não podem ter o que
desejam andam em gangues e rou-
bam nas lojas. No caso dos países
asiáticos, permite-se aos filhos per-
manecer em casa até por volta dos
26 anos, pois os pais entendem que
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o nível de exigência, em termos de
estudo, é grande. Logo, esses jovens
passam parte de sua vida adulta na
casa dos pais e têm disponível di-
nheiro para o lazer e compra de mar-
cas caras (WEE, 1999).

No Brasil, as pesquisas mostram que
os jovens de diferentes classes sociais
têm diferenças significativas em po-
der de compra. No entanto, não há
muitos dados sobre o valor da mesada
ou dos trabalhos em tempo parcial. As
jovens de classe média alta declararam
dispor de R$ 200 por mês para des-
pesas pessoais (KOSTMAN, 2003).

HÁBITOS DE CONSUMO

Essa geração demanda as últimas
tendências em tempo recorde.
A comunicação que desejar
atingir o grupo deve
antecipar essa neces-
sidade de atualização
rápida. Também deve
ser inteligente e desa-
fiadora, pois o óbvio
e as vendas agressivas
têm alto índice de re-
jeição (DOSSIÊ Uni-
verso Jovem MTV,
1999).

Os adolescentes des-
sa geração conhecem as
marcas mundiais e usam as roupas

e a música como principais iden-
tificadores das diferentes tribos. Em
estudo realizado entre um grupo de
218 jovens americanos, verificou-se
que o grupo não determina em que
tipo de itens o novo membro do gru-
po deve investir, se em roupas, sa-
patos, lugares que freqüenta, mas diz
a marca e o estilo da roupa que deve
ser usada para indicar que pertence
ao grupo (MERRILL, 1999).

O público feminino é particularmen-
te sensível a esse tipo de pressão, o
que diminui o valor do testemunhal
de uma celebridade sobre uma rou-
pa, mas não o invalida. No caso dos
rapazes, celebridades ligadas aos
esportes têm uma profunda influên-
cia sobre a compra de marcas de rou-
pas e sobre a escolha dos esportes.
Os jovens negros americanos são
particularmente sensíveis e a presen-

Os jovens negros americanos
são particularmente sensíveis
e a presença de negros na
propaganda indicou melhora
de auto-estima no grupo
pesquisado.

✱
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ça de negros na propaganda indicou
melhora de auto-estima no grupo
pesquisado (MARTIN; BUSH, 2000).

Posto que as tribos freqüentam luga-
res públicos, pelo menos uma vez por
semana, aos pares ou em grupo, os
shopping centers parecem ser os lo-
cais de preferência para jovens entre
8 a 12 anos. Esses jovens vão aos res-
taurantes e lanchonetes para gastar al-
go em torno de US$ 5, concentrando
a compra em refrigerantes. O que
pode parecer pouco, em termos uni-
tários, no entanto, deve ser encarado
sob duas perspectivas, uma de curto
prazo e outra de médio e longo prazo.
Em primeiro lugar, esse grupo é nume-
roso e, nos centros urbanos, há pou-
cas opções de lazer. Em segundo lu-
gar, é durante a adolescência que os
hábitos de consumo são formados. Sa-
be-se que, a cada dia, a influência dos
pais sobre a compra diminui e a dos
amigos aumenta (GILKINSON, 1973).

Em pesquisa realizada pela Teenage
Research Unlimited, levantaram-se
alguns princípios básicos para tornar
os restaurantes atrativos para os
adolescentes, que reclamavam do
mau tratamento na maior parte dos
restaurantes americanos. Primeira-
mente, é preciso usar uma linguagem
adequada, verdadeira e nada autori-
tária. Em segundo lugar, tratá-los com
respeito e procurar adequar suas tá-
ticas às diferenças entre os subgru-
pos, posto que, jovens de 19 anos em
diante querem ser tratados como
adultos. Logo, manter os preços bai-
xos e tocar músicas da moda podem
ser táticas eficientes para satisfazer a
esse consumidor, diz o estudo. Para
finalizar, criar programas de entrete-
nimento e fidelização de acordo com
esses subgrupos. Esses jovens sem-

pre pagam a vista e costumam dar gor-
jetas, quando bem tratados. Segundo
Susie Stephenson:

“TEENS CERTAINLY DON’T HAVE PO-
CKETS AS DEEP AS THE BUSINESS EX-
PENSE CROWD. BUT THEY WILL GROW
UP TO BECOME THE “BOOMERS” OF
TOMORROW. TREAT THEM WELL NOW,
AND THEY’LL UNDOUBTEDLY REPAY
THE FAVOR.”

Os estudos da Ipsos-Marplan com
jovens brasileiros entre 10 e 14 anos
das classes A, B e C (critério Brasil),
em nove regiões metropolitanas do
país em 2002, indicavam que:

Esses jovens vão
aos restaurantes e
lanchonetes para gastar
algo em torno de US$ 5,
concentrando a compra
em refrigerantes.

81%
das meninas
usavam esmalte.

71%
das meninas decidiam
a marca de sua roupa.

✱
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O Dossiê Jovem MTV de 1999 mos-
trou que no segmento A/B jovens de
12 a 30 anos:

A audiência da MTV, nesse mesmo
estudo, disse consumir sorvete (93%),
biscoito (91%), chocolate (87%),
balas (77%), snacks (74%), goma de
mascar (63%), cereal em flocos
(44%), cereal em barra (17%). Na ca-
tegoria higiene pessoal, 100% da
audiência da MTV disse usar creme
dental, 98% xampu, 97% sabonete
em barra, 97% desodorante e 97%
lâmina de barbear/depilar.

76%
escolhiam a marca do tênis.

88%
consomem refrigerantes.

73%
consomem iogurte.

53%
consomem sucos prontos.

23%
usam isotônicos e
bebidas energéticas.
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São jovens que têm todo tipo de apa-
relho eletrônico dentro do domicílio,
e os de classe média alta fazem do
quarto uma central multimídia.

Se para os jovens americanos o carro
é objeto de desejo, para os jovens
brasileiros, o celular é o centro das
atenções. Os 27 milhões de america-
nos acima de 16 anos preferem car-
ros pequenos, com todo o tipo de
conforto, de alta qualidade e preço
justo. Querem carros divertidos de
dirigir em qualquer tipo de estrada
(MORTON, 2000). Quanto aos ce-
lulares a questão é de estilo. Ino-
vações de design e a aquisição de
novos modelos com mais funcio-
nalidades são o principal motivo
para a troca de aparelhos. Os paco-
tes de serviços devem antecipar que
os adolescentes estão divididos em
dois grandes grupos: aqueles com
poder aquisitivo e de decisão e
aqueles cujos pais decidem a com-
pra. Para ambos, funcionalidades
ligadas à socialização e à perso-
nalização são fundamentais, salas de
bate-papo, blogs e personalização
de campainhas são coisas impor-

tantes (ROGAR, 2003).

Diante desses números, fica claro
que há categorias de produtos mais
competitivos, tais como refrigerantes
e cosméticos, mas também há cate-
gorias de produtos e serviços que
ainda não ofereceram produtos des-
tinados a este público, tais como ves-
tuário, roupas íntimas e cartões de
crédito.

Se por um lado falta oferta em um
setor, sobra oferta de produtos ilíci-
tos como maconha, cocaína, crack
e sintéticos derivados do LSD. Tam-
bém é maciça a exposição do jovem
a bebidas alcoólicas. Os estudos

americanos do National Institute of
Drug Abuse, conduzidos pela Uni-
versidade de Michigan, indicam que
o uso de maconha caiu ao longo dos
anos. O LSD teve a queda mais sig-
nificativa entre as drogas, porém, a
dimensão do uso de cocaína e crack
ainda não foi tão marcante. Jovens
entre 8 e 18 anos, segundo os pes-
quisadores, parecem estar mais cons-
cientes dos malefícios das drogas, e o
papel do grupo como inibidor do uso
aumentou. Apesar da queda no uso
de álcool, que está no uso mais baixo
desde 1991, a preocupação da so-
ciedade sobre a exposição do jovem
à mídia continua (HIGH School and
Youth Trends, 2002).

Se para os jovens americanos o carro é objeto de desejo, para os jovens brasileiros, o celular é o centro das atenções.

Segundo os pesquisadores, parecem estar mais conscientes dos
malefícios das drogas, e o papel do grupo como inibidor do uso aumentou.

✱
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Em um estudo, conduzido pelo The
Center on Alcohol Marketing and
Youth, verificou-se que nunca os jo-
vens estiveram tão expostos a
propagandas de bebidas como
cervejas e destilados, nunca houve
tanta oferta de alternativas como as
bebidas Ice, indicando que os cla-
mores de empresas e publicitários
dizendo que os jovens não são seu
público-alvo é falsa. A questão é co-
mo os governos e os órgãos regula-
dores irão restringir a publicidade,
e quais os impactos na sociedade.
Se observarmos o que foi feito com
os cigarros, certamente um novo
mercado irá surgir. Assim como exis-
tem drogas que auxiliam no tra-
tamento de dependentes de nicoti-
na, uma oportunidade semelhante
deverá aparecer para os usuários
dependentes de bebidas alcoólicas
(OVEREXPOSED..., 2002).

RELAÇÃO
COM AS MÍDIAS

Os jovens desta geração nasceram
numa época de grande profusão de
mídias eletrônicas e, de uma forma
ou outra, têm acesso a elas.  São pes-
soas que, diariamente, estão expos-
tas a mídias em todos os lugares aon-
de vão  ou estão. Uma segunda pes-
quisa foi realizada pela MTV, enti-
tulada Dossiê Universo Jovem II em
2000. Foi realizada em 8 capitais
brasileiras, entre 1.859 jovens, de 12
a 30 anos, das classes A, B e C. Dos
entrevistados, 79% disseram lem-
brar-se de ter visto propagandas em
cartazes de ponto de ônibus, 87%
em busdoor, 63% em cartazes de
metrô, 90% em outdoors.

Apesar da queda no uso
de álcool, que está no
uso mais baixo desde
1991, a preocupação da
sociedade sobre a
exposição do jovem à
mídia continua.

✱
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Para esses jovens urbanos, posto que
80% da população vive em cidades
no Brasil, o mundo é fracionado em
janelas: da casa, do carro, das vitri-
nes, as imagens na TV e no compu-
tador, nas telas dos PDAs como o
Palm Pilot ou do celular.  Dentro de-
las a mensagem deve ser rápida e di-
reta, pois há muito o que saber.

Para aqueles que nasceram diante do
aparelho de TV, ouviram músicas no
rádio, ter o controle remoto nas mãos
possui um significado muito próprio, é
algo como ser o “senhor do universo”.
Isso é um tremendo desafio para a
mídia e para os publicitários, posto que
o comportamento de pular de um
programa para outro durante os in-
tervalos comerciais conhecido como
zapping, evoluiu na mão desta gera-
ção. Tornou-se ainda mais agudo e de-
safiador, pois agora eles pulam durante
a programação regular de um canal
para outro, de uma mídia para outra e
de uma atividade para outra. Este
comportamento é conhecido como To-
tal Zapping e é desse comportamento
que vem o nome Geração Z. Dele
nasce um novo conceito de tempo,
já não é mais linear como no
passado, permite trânsito livre para
frente e para trás, e por haver tantas
coisas para ver, conhecer e fazer, dá
sempre a impressão de ser curto (EN-
TENDENDO as leitoras de Capricho,
2002).

Posto isso, é claro que a linguagem
que lhes agrada mudou radical-
mente. Eles não gostam de estórias
longas, contadas em formato linear
tradicional. As cores devem ser cítri-
cas e vibrantes, as letras devem levar
a imagem de inovação e irreve-
rência.  O formato dos programas e

das peças publicitárias pode pedir a
participação do público, comerciais
com jovens em situações ligadas à
natureza, viagens e ao lado do grupo
são bem vistos, assim como comer-
ciais que desafiem o intelecto e se-
jam exibidos em pequenas partes,
como num seriado. Em resumo, de-
vem usar a já conhecida fórmula do
videoclipe, algo entre o game e o
cinema.

De uma forma geral, a propaganda
inovadora é vista como mais um veí-
culo de informação, só que destina-
do aos produtos e marcas. Estas úl-
timas, objetos de desejo, já que agre-
gam o indivíduo ao grupo e o iden-
tificam, separando-o da multidão.

Uma questão a ser resolvida é como
planejar a mídia. A pesquisa reali-
zada pela MTV indica que há dois
grandes grupos de mídias, as invisí-
veis e as visíveis. No primeiro grupo
estariam TV, rádio e telefone. São
aparelhos eletrônicos de alta pene-
tração em domicílios de todas as
classes sociais, que já estão incor-
porados ao cotidiano e ao budget
da casa. Quase 100% dos entrevis-
tados declararam ter o hábito de
assistir a TV, muitas vezes “sem que-
rer”, já que o aparelho estava ligado
e eles estavam “só passando pela
sala”. Para 98%, o rádio é muito pre-
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sente e é “supercompanheiro”. Os
entrevistados também disseram que
usam o telefone regularmente (99%)
e sabe-se que conversam 21 minutos
por ligação em média. É através dele
que trocam emoções.

As mídias visíveis são as revistas,
jornais, o cinema e a Internet. Logo,
são mídias de interrupção. Neste
mesmo estudo, 87% declararam ler

revistas para atualizarem-se, sendo
que 96% dos leitores são do sexo
feminino.  Os jornais são mais lidos
por jovens acima de 17 anos, geral-
mente são levados pela pressão do
vestibular ou trabalho.  Suas princi-
pais queixas em relação aos jornais
são a linguagem antiquada, que dei-
xa a mão “suja de tinta” e que é

“desajeitado”. Para 61% destes jo-
vens, o cinema é um lugar de des-
canso sensorial, ou “o único lugar
em que eu vejo algo inteiro”.

De todas as mídias, a Internet é a
mais difícil de ler textos longos e a
que mais isola as pessoas. Também
parece ser a mídia que mais exclui,
já que apenas 34% dos entrevistados
declararam ter acesso a computa-

34%
dos entrevistados
declararam ter acesso
a computadores
ligados à Internet.

51%
dos jovens entrevistados
acham que a Internet é
o meio de comunicação
que tem mais a ver com
a geração deles.

73%
dos que usam a Internet
regularmente sentem-se
parte do mundo quando
a acessam à rede.
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dores ligados à Internet.1  Por outro
lado, esses mesmos jovens sabem
que é um meio que permite a conco-
mitância de som, imagens, movi-
mento e texto, além de permitir que
se atualizem com rapidez e comuni-
quem-se através de e-mails, salas de
bate-papo e mensageiros instantâ-
neos (ICQ, MSN Messenger). Apesar
da baixa adesão quantitativa, a
Internet é reconhecida como o mais
moderno meio de comunicação,
pois “51% dos jovens entrevistados
acham que a Internet é o meio de
comunicação que tem mais a ver
com a geração deles e 73% dos que

usam a Internet regularmente sen-
tem-se parte do mundo quando a
acessam à rede” (DOSSIÊ Universo
Jovem MTV II, 2000).

A PUBLICIDADE
E O JOVEM

Diversas categorias de produtos têm
procurado comunicar seus produtos
para o segmento jovem. O grupo de

maior destaque desta última década,
no Brasil, são as bebidas: yogurtes,
refrigerantes, isotônicos e coolers.

As características comuns dessa
comunicação são o uso do humor,
ou melhor, do bom-humor, cores for-
tes tendendo ao cítrico, frases cur-
tas ou nenhuma frase, usando o de-
safio intelectual como principal
gancho. A seqüência de imagens em
inserções de TV utiliza a linguagem
veloz e não linear do videoclipe. Os
comerciais com maior índice de
lembrança são aqueles que usam o
humor e situações nas quais o públi-
co se identifica, tal como o da Coca-
Cola (15,7%), ou que desafiam a
lógica e o intelecto, como a série de
comerciais da Brahma, que durante
todo o ano de 2002 obteve os maio-
res índices de recall ou de preferên-
cia nas pesquisas realizadas pela
Datafolha para a revista Meio e Men-
sagem (FUKUSHIMA, 2002).

CONCLUSÕES

O volume e o tipo de informações dis-
poníveis sobre os adolescentes per-
mitem que os profissionais de pro-
paganda façam um trabalho adequado
de comunicação. Por outro lado, há
inúmeras oportunidades de mercado
para as empresas que ainda não foram
exploradas. Ora faltam produtos, ora
falta um posicionamento claro do
produto e da empresa, outras vezes
falta uma comunicação adequada.

É claro que esta visão tem como foco
somente uma parcela do público, as
classes A/B. Porém, é justamente esse
grupo que determina as tendências
para os grupos com maior capacida-
de de consumo. Por outro lado, esse

1. Dos entrevistados que tinham acesso à rede, 74% tinham curso superior

e 77% pertenciam à classe A, sugerindo que o poder aquisitivo é determinante no acesso à Internet.

15,7%
Os comerciais com maior índice
de lembrança são aqueles que
usam o humor e situações nas
quais o público se identifica, tal
como o da Coca-Cola.
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grupo é parte do imaginário de ou-
tras tribos, seja como ícones de dese-
jo, seja como exemplos e antítese de
todos os valores.

Também é preciso que os profissio-
nais de marketing e comunicação
compreendam as tendências de
comportamento desses jovens, para
poder conversar com eles numa
época em que estão adquirindo seus
próprios hábitos de consumo. Se as
empresas conseguirem educá-los
neste momento, terão consumidores
para toda a vida desta pessoa e, pro-
vavelmente, dos filhos destes. Não
creio que esta recomendação seja
aplicável na íntegra para produtos da
área tecnológica; certamente é mais
adequada para produtos alimentícios,
que sofrem uma mudança mais lenta.
O que parece certo é que esses a-
dolescentes, ao chegarem à vida a-
dulta, já terão visto uma quantidade
considerável de tecnologias em obso-
lescência. Por isso, terão aprendido
a usar produtos e a descartar concei-
tos, aceitando as mudanças de uma
forma que o grupo de pessoas acima
de 40 anos não conseguiu.

O grande desafio é como aliar a cria-
tividade à tecnologia, para gerar pro-
dutos e peças de comunicação que
garantam lucros crescentes.
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