
Jovens relacionam-se com
número crescente de meios
Pesquisas sugerem que estratégias de marketing que contemplam diversos canais tendem a ser mais eficazes

ANTÔNIO CARLOS SANTOMAURO

Sempre em movimento e
capazes de adaptação mais
fácil a novos meios de comuni-
cação, crianças e adolescentes
costumam se servir de um
cardápio bastante diversifica-
do de mídias. É o que indica
estudo da Ipsos Marplan sobre
consumo de mídia. De acordo
com a pesquisa, o público de 10
a 17 anos de idade utiliza todos

os meios de comunicação em
escala superior à registrada no
total da população. Obviamen-
te, é um consumo maior nos
estratos sociais de alta renda,
em domicílios das classes A/B,
onde costuma haver maior nú-
mero de opções disponíveis. De
modo geral, porém, os números
indicam que anunciantes que
queiram se comunicar com

crianças e adolescentes devem
pensar em ações capazes de
alcançá-los em vários canais.

Até porque, assim como
consomem vorazmente os
meios tradicionais, crianças
e adolescentes são também
muito suscetíveis a novidades,
afirma Maurício Polatti, aten-
dimento da agência Mercado,

retor de mídia da McCann-
Erickson, concorda que
meios mais novos, como
a internet, são alternativas
bastante adequadas. E
destaca dentre as opções
disponíveis no meio digital
os portais de relaciona-
mento e auxílio às tarefas
escolares. Apesar de tudo,
o mídia faz uestão de

clientes interessados nesse pú-
blico-alvo: Marisol, fabricante
de roupas infantis, e os acho-
colatados Muki. "Já utilizamos
tecnologias como podcasts e
SMS. Mas trabalhamos também
com a mídia dirigida. Com ca-
nais infantis, por exemplo, e,
em menor escala, revistas in-
fantis", afirma o publicitário.

Heron de Ávila Cameron, di-

ressaltar que não se deve
desprezar o alcance da TV
aberta na comunicação
com os públicos infantil e
adolescente.

Cameron: destaque para os portais de
relacionamento e de auxílio às tarefas escolaresHÁBITOS

Seja como for, o que
parece ainda menos recomen-
dável é o abandono de meios
interativos. A empatia dos jo-

quantidade de páginas visitadas.
Se quem tem de 18 a 24 anos
passa, em média, por mês, 38
horas e 27 minutos conectado,
visitando pouco mais de 2 mil pá-
ginas, o público que está na faixa
dos 10 aos 17 anos navega 42
horas e 34 minutos mensalmente
e acessa quase 700 endereços a
mais. E, à medida que se sobe na
escala de faixas etárias, o abismo

é ainda maior. Entre aqueles
com 35 a 49 anos, por exemplo,
o tempo médio de navegação
cai para 31 horas e 28 minutos e
o número de páginas visitadas,
para 1,4 mil, segundo dados do
Ibope/NetRatings de junho.

Por serem os grupos que
permanecem mais tempo na
internet, crianças e adoles-
centes também têm relevân-

quem tem no portfólio dois

vens pela internet fica evidente
quando se analisam dados como
tempo médio de navegação e
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cia crescente no conjunto da
audiência da web. O primeiro
grupo, o das crianças, respon-
dia por 8,55% dos acessos em
junho de 2004. Hoje, é res-
ponsável por 10,9% do total.
No grupo dos adolescentes, o
percentual subiu de 15,8 para
17,9%, no mesmo período.

Os dois grupos, porém, de-
monstram interesse por uma
variedade relativamente restrita
de assuntos no ambiente online.
Além dos citados por Cameron
anteriormente, destaca-se a mú-
sica, seguida por troca de fotos,
mensagens e vídeos em fotologs

e videologs. Jogos também são
um ponto de interesse impor-
tante, segundo informações do
Ibope/NetRatings.

Rosi Rosendo, analista de
mídia e consumo do Ibope
Inteligência, explica que o in-
teresse dos jovens por música
se deve à presença intensa
desse tipo de conteúdo em seu
cotidiano e pela popularização
de iPods e outros rnp3 players,
que ampliaram o acesso aos
sites que disponibilizam mú-
sica. Mas Rosi afirma também
que os adolescentes mantêm a
preferência por conteúdos de



Daina: cresce entre os jovens a audiência de rádios online Ferreira: esforço para reter a atenção

imagem e som, comunidades
e páginas pessoais, as grandes
vedetes da internet brasileira
em geral e dos adolescentes
em particular.

CINEMA E RÁDIO
De acordo com Daina Ruttul,

diretora da Ipsos Marplan, o
cinema e as rádios online, com
destaque para este segundo
canal, são outras mídias muito
interessantes para a comunicação
com os jovens que surgem com
força no cenário. "É significativo o
índice de jovens que ouvem rádio
na web, especialmente quando se
considera que esse é o público
que mais acessa a rede."

O aumento do interesse pe-
las rádios digitais não é, porém,
exclusividade dos jovens, mas
se manifesta também entre
crianças, afirma Ana Helena
Meirelles Reis, diretora-presi-
dente do MultiFocus, instituto
responsável pela etapa brasileira
do Kiddo's, estudo patrocinado
por canais infantis da TV paga
e desenvolvido com crianças
de idades entre 6 e 11 anos
de vários países da América
Latina. Realizada no final do
ano passado, a última edição do
estudo revela que mais de 85%
das crianças brasileiras ouvem
rádio. Na edição anterior, rea-
lizada no final de 2004, o índice
era de 71%.

Segundo Ana Helena, o
Kiddo's mostra também que as
crianças não influem apenas de
forma opinativa no consumo,
mas dispõem de renda própria,
que, obviamente, varia de acordo
com a classe social. De qualquer
forma, 81,45% delas têm algum
dinheiro para gastar. "Dar di-
nheiro aos filhos é um hábito
bem brasileiro. E, atualmente, as
crianças têm uma postura mais
consciente em relação ao consu-
mo. Muitas guardam o dinheiro e
ponderam sobre o que é ou não
interessante comprar", afirma
Ana Helena.

Mas, até por consumirem
mídia intensamente e simul-
taneamente participarem de
atividades de lazer em escala
geralmente superior ao restante

da população, crianças e adoles-
centes representam um desafio
para a comunicação. "E preciso
muito esforço para reter a aten-
ção dos jovens", afirma Antônio
Ricardo Ferreira, diretor execu-
tivo do Ibope Mídia.

Cameron concorda e acres-
centa que a superação desse de-
safio exige, dentre outras coisas,
uma comunicação bastante ágil.

"Esses públicos nascem com o
espírito da velocidade e, muitas
vezes, fazem várias coisas ao
mesmo tempo", diz. Além disso,
é necessário trabalhar sempre
com as linguagens próprias
desses públicos, afirma Polatti.
"Caso seja utilizada a internet,
por exemplo, deve-se ver como
crianças e jovens estão se comu-
nicando pela rede."
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