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... agora
de forte aparato tecnológico

Não é mais estereotipada,
mas sim bem real - - ao menos
no universo das classes de maior
poder de consumo - -, a figura
de jovens, adolescentes e até
crianças imersos em um com-
plexo aparato tecnológico que
lhes permite simultaneamente
receber e enviar uma vasta quan-
tidade de informações e estímu-
los. Hoje esse público navega na
internet ao mesmo tempo em
que envia torpedos, ouve música
em um discman ou em um iPod e
espia a TV. Mas não estaria essa
postura multimídia modificando
o posicionamento dessas pessoas
em relação aos veículos de co-
municação - - especialmente os
mais convencionais - - e mesmo
perante o consumo, que tanto se
vale de tais meios? Atualmente
não há respostas conclusivas a
essas questões, no entanto elas
já geram alguma discussão.

Por enquanto os bancos de
dados dos institutos não apre-
sentam indícios reveladores de
distanciamento dos jovens em
relação aos canais mais tradicio-
nais da mídia, ainda incluídos por
eles na faceta de consumidores
simultâneos de vários meios.
Para Daina Ruttul, diretora do
Ipsos-Marplan, é preciso inves-
tigar o quanto eles realmente
aproveitam cada formato. "Pes-
soalmente acho que esse público
somente prestará atenção àquilo
que considerar muito interes-
sante", destaca. De acordo com
ela, a crescente alocação de
verbas nos meios mais novos
não necessariamente significa
comunicação eficaz. "É preciso
ver se a linguagem empregada
está adequada a esse ambiente
multimídia ao qual eles estão
expostos", continua.

Dora Câmara, diretora co-
mercial do Ibope Mídia, agrega
mais um item ao tema da comu-
nicação dirigida ao jovem. "Ele
hoje combina mais as linguagens,
não apenas entre os vários canais
mas entre a publicidade e outros
conteúdos. Para atingir esse pú-
blico talvez seja preciso integrar
mais esses campos", diz.

DESAFIOS
Atenta a tal realidade, os veí-

culos de comunicação já buscam
se associar mais incisivamente
aos canais que atualmente am-
pliam sua presença entre esse
consumidor, como internet e
celulares. "Para nós, que enfo-
camos exatamente essa parcela
da população, a complementari-
dade dos meios é fundamental",
afirma José Wilson Fonseca,
diretor de marketing da MTV.
"Sabemos que o jovem vê nossa
emissora, mas também percebe-
mos que ele quer interagir com
a empresa", acrescenta. Além de
disponibilizar canais como web e
celulares para a participação do
público em sua programação, a
companhia também oferece con-
teúdo para esses formatos.

Mas na avaliação de Álvaro
Esteves, diretor de planejamen-
to e responsabilidade corporati-
va da Giovanni,FCB, a mídia não
está conseguindo acompanhar
as rápidas transformações pelas
quais passa esse target. "Já há
um número de telefone e um
e-mail que possibilitam que o
espectador opine sobre a pro-
gramação. Mas acho que eles
desejam mais", diz.

Esteves cita três fatores
básicos a serem considerados
na análise da relação entre
crianças e adolescentes e a



Esteves: cenário propício para aplicação do conceito on demand

mídia. Há, primeiramente, um
ambiente favorável ao conceito
on demand, que estimula esse
público a buscar exatamente
as informações que deseja
consumir. Depois, existe a ten-
dência à mobilidade - - na qual
o celular se materializa como
grande ícone - -, que conseguiu
ampliar a presença da mídia ex-

terior nas ações focadas nesse
target. "Além disso, as crianças
estão se acostumando a fazer
tudo ao mesmo tempo e a mídia
precisará encontrar uma ma-
neira de entregar simultanea-
mente muito mais elementos.
Sempre que reflito sobre isso
penso na TV Bloomberg, que
trabalha imagens, sons e textos

Novas tecnologias alteram consumo das mídias tradicionais
Qual o impacto da revolução

digital na maneira como crian-
ças e adolescentes consomem
as mídias tradicionais? Ao se
acostumar desde cedo com a
linguagem do computador, da
internet e dos jogos eletrônicos
nas mais variadas plataformas,
como celulares, será que eles
vão se interessar por revistas
e jornais? A TV precisará adap-
tar-se a essas mudanças, haja
vista que ela também está pres-
tes a passar por uma profunda
transformação em decorrência
da tecnologia digital?

Talvez ainda seja cedo para
encontrar respostas para mui-
tas dessas questões. O fato,
no entanto, é que a reflexão

Carmem: mobilidade do celularagrada

sobre o tema é mais do que
importante: é fundamental para
a sobrevivência da mídia num
futuro que já bate à porta. E
não se trata da discussão sobre
o fim do papel na era digital. O

Swarowsky: fusão de real e virtual

debate deve ser centrado na
maneira como as novas gera-
ções vão reagir - - ou já reagem

- ao arsenal de possibilidades
de acesso à informação propi-
ciado pela tecnologia e como
os veículos devem adaptar-se
à nova realidade.

Se ainda é cedo para medir
o impacto das mudanças, uma
coisa é certa, na opinião de
Marcos Swarowsky, gerente de
marketing do MSN no Brasil e
na América Latina: "Para o jo-
vem, não há mais essa história
de um mundo real e um virtual.
Tudo é real".

Um indício dessa maneira
de lidar com o mundo é que a
internet se incorporou total-
mente ao cotidiano da garotada

pelo menos para a parcela
mais abastada - -, seja para um
simples passeio pela página de
algum amigo no Orkut, seja
para fazer pesquisas escola-

res. A web leva, porém, uma
desvantagem em relação ao ce-
lular no quesito mobilidade, se
considerarmos que o principal
meio de utilização da internet
ainda é o computador. "E o que
mais atrai esse público é a mo-
bilidade, aliada à possibilidade
de estar continuamente conec-
tado e acessível", diz Carmem
Maia, diretora de tecnologia
da Universidade Anhembi Mo-
rumbi e estudiosa de temas
como novas mídias e educação
a distância.

Juntamente com a web e os
celulares, começam a cair nas
graças dos adolescentes produ-
tos como TiVo - - que permite
ao usuário selecionar progra-
mas e escolher a hora para
assisti-los -, smartphones e
equipamentos como o iPod ou
o PSP. Porém, até mesmo pela
intimidade das pessoas dessa
faixa etária com os recursos
multimídia, os meios usuais
não devem perder espaço pe-
rante esse público. "As mídias
eletrônicas servem de suporte
às tradicionais. O segredo está
em utilizar a nosso favor a
sobreposição dos canais de co-
municação", afirma Guilherme
Stocco, diretor comercial e de
publicidade do iG.

Mas não é apenas com o
universo digital que os adoles-
centes interagem. "Para eles,
tudo é meio de comunicação,
desde rádio e internet até balão
inflável e balada patrocinada",

diz Danilo Castro, diretor de
mídia da JWT. Ele mencio-
na festas, shows, flash mobs
(mobilizações instantâneas
de pessoas com um objetivo
comum) e mídia exterior, por
exemplo, como mídias alterna-
tivas hoje relevantes para uma
estratégia de comunicação com
os jovens.

VEÍCULOS IMPRESSOS
O fato de as mídias digitais

e alternativas terem se tornado
mais importantes na comuni-
cação com os consumidores
jovens não quer dizer que as
revistas tenham sido abandona-
das por eles. Na verdade, o meio
precisa rever seu modelo de
atuação. "Para enfrentar a nova
realidade, essas publicações
não podem mais ser pensadas
apenas como plataformas. Pre-

Castro: tudo é meio de comunicação

Silva: revistas em novo modelo

cisam atuar como marcas,, que
devem estar presentes na web,
no celular, na TV, nos eventos",
afirma Adriano Silva, diretor
do núcleo jovem da Abril. "Há
outro desafio: é necessário
atingir um público que está se
acostumando a consumir in-
formação gratuita e a produzir
informação simultaneamente
ao consumo", acrescenta.

Já a TV, por sua vez, terá de
superar o desafio da interativi-
dade, hoje vital no relaciona-
mento com crianças e adoles-
centes. "Nos Estados Unidos o
TiVo, que permite ao usuário
selecionar os programas e
escolher a hora para assistir a
cada um deles, já acumula 1,6
milhão de assinantes", ressalta
Stocco. "O conceito do 'triple
play' (integração entre TV, tele-
fone e internet) veio para ficar
e avança a passos largos entre
os adolescentes", complementa
o diretor do iG.



paralelamente. Acho que essa
pode ser uma referência", diz o
diretor da agência.

DIFERENÇAS SOCIAIS
Na discussão sobre a relação

entre esse público e as novas
mídias tecnológicas não se pode
esquecer que essa realidade do
jovem multimídia ainda está
restrita basicamente aos estratos
sociais com maior capacidade de
consumo. Aliás, há até quem veja
esse consumidor mais abastado
constituindo um universo cres-
centemente apartado das cama-
das mais amplas da sociedade.
Daina Ruttul observa que entre
as pessoas com idade de 10 a
13 anos o acesso à internet está
quase totalmente concentrado
nas classes A e B. Ainda dentro
dessa faixa etária, é também nes-

ses níveis de renda que há maior
acesso a computadores disponi-
bilizados nas escolas. "Com isso
a distância entre as crianças é
hoje muito maior do que na era
pré-computador", destaca.

Caso mantenha-se concen-
trada nas classes A e B a web
não registrará entre os jovens
brasileiros aumento significativo
de penetração, prevê Alexandre
Magalhães, coordenador de aná-
lise do Ibope/NetRatings. "Acho
que ela só crescerá se, por meio
dos programas governamentais,
a rede chegar também ao restan-
te da população", pondera.

Segundo Magalhães, desta-
cam-se hoje como conteúdos
de internet cuja preferência
mais aumenta entre os jovens
brasileiros os flogs e as comuni-
dades. Para ele, o crescimento
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dos flogs mostra que esse tar-
get segue usando a web para
comunicar-se, mas procura fa-
zer tal atividade de forma mais
divertida, e para isso os jovens
usam, por exemplo, as imagens.
Fonseca confirma: a capacida-
de de servir como ferramenta
de comunicação é realmente o
principal atrativo da rede entre
o público jovem. "Para essas
pessoas, estar com amigos ou
com a namorada é fundamen-
tal, e a tecnologia permite um
relacionamento contínuo", diz.
Ele vê essa característica como
uma negação das previsões que
qualificavam a internet como
instrumento de isolamento
e individualização dos seres
humanos. "Ela proporciona
aproximação. Por meio dela os
jovens estão se comunicando
continuamente", diz.

MAIS ADULTOS
Já está bem estabelecida a

poderosa influência hoje exerci-
da por crianças e adolescentes
nas decisões relativas ao con-
sumo de produtos e serviços
destinados a eles, como gulo-
seimas, biscoitos, roupas, tênis
e mesmo celulares. Existem
estudos que mostram a exten-
são desse poder também às

decisões pertinentes à aquisição
de artigos sobre os quais eles
aparentemente nem têm gran-
des conhecimentos, e de valor
agregado bem mais elevado. Por
exemplo, automóveis.

Na realidade, jovens não
interferem apenas na desti-
nação das verbas alocadas no
consumo, mas também em seu
volume. "Famílias com filhos
adolescentes gastam mais",
diz Fátima Merlin, gerente de
atendimento ao varejo do La-
tinPanel. "Comparativamente à
média brasileira, nessas famílias
há, dentre outros itens, mais
linhas telefônicas, máquinas
de lavar roupas, animais do-
mésticos, automóveis, games e
computadores", especifica.

De acordo com Fátima, do-
micílios nos quais vivem pes-
soas com idade entre 13 e 17
anos também registram maior
consumo de produtos qualifica-
dos como supérfluos. Segundo
dados do LatinPanel, os itens
associados à higiene desta-
cam-se hoje, entre os vários
conjuntos de artigos analisados
pelo instituto, como aqueles
cujo consumo mais cresceu nos
últimos meses entre as famílias
em que adolescentes estão
inseridos (comparativamente a

Fátima: aquisição de supérfluos nos lares

alimentos, bebidas e produtos
para limpeza).

Essa informação confirma um
conceito formulado por Fonseca.
"Nossa pesquisa mostra haver
hoje entre os jovens um consumo
muito expressivo de produtos
ligados à vaidade e à beleza",
ele diz, referindo-se ao estudo
Dossiê Universo Jovem MTV,

Dora: consumo semelhante ao dos adultos

lançado no início deste ano por
sua emissora. "Para esse target,
a aparência física e suas roupas
são coisas muito importantes.
Eles comunicam-se por meio
delas", pondera (ler box sobre
os jovens e a moda).

Para Dora Câmara, a cres-
cente preocupação desse pú-
blico com a beleza e a estética

manifestada, por exemplo,
no fato de garotas cada vez mais
novas se maquiarem - - compõe
uma vertente de uma tendência
mais ampla (e da qual pode
ser excluída talvez apenas a
mídia). "No consumo, o jovem
assemelha-se cada vez mais ao
adulto", compara a diretora do
Ibope Mídia.

Fonte: Meio & Mensagem, a. 27, n.especial, p. 4-8, 29 ago. 2005.




