
6 • 10 

 

 2006 • MEIODIGITAL

CAPA

Jovem da era online valoriza menos a propaganda e ouve mais as indicações 
de amigos, experts e até mesmo de marcas que ele considera relevantes. 
Outra característica desse público é o impulso de compra, motivado pela 
tentativa de se sentir parte de uma comunidade.

O que deseja o 
consumidor digital

por Clayton Melo

CAPA

6 • 10 

 

 2006 • MEIODIGITAL



7 • 10 

 

 2006 • MEIODIGITAL

Quem é, o que pensa e o que quer da vida o jovem con-
sumidor da era digital? Neste exato momento, há um 
batalhão de profissionais de marketing e de desenvolvi-
mento de produtos, publicitários e especialistas em mídia 
tentando responder a essas perguntas. Tarefa nada fácil, 
já que estamos no olho do furacão e as mutações ocor-
rem a uma velocidade estonteante. Obter sucesso nessa 
investigação, no entanto, é garantir a sobrevivência em 
um mercado que, a cada dia, torna-se mais complexo e 
repleto de incertezas. Embora o processo ainda seja mui-
to embrionário e não se possa afirmar em pormenores 
quem é esse público — e muito menos apresentar fór-
mulas mágicas para seduzi-lo —, há uma série de pistas 
que vão delineando o perfil e o melhor modo de dialogar 
com o consumidor do futuro.

Uma das pesquisas que iluminam a questão é a Novos 
Consumidores, que integra o site Y-Trends (http://super.
abril.com.br/ytrends/home.htm), lançado recentemen-
te pelo Núcleo Jovem da Editora Abril para abastecer o 
mercado publicitário com dados a respeito desse seg-
mento do público. O estudo ouviu 950 jovens de São Pau-
lo, Rio de Janeiro e Ribeirão Preto. Eles foram divididos 
em três grupos — de 8 a 12 anos, 15 a 17 anos e 18 a 24 
anos. O levantamento listou dez tendências de consumo 
da nova geração.

Uma das principais constatações da pesquisa é que esse 
jovem valoriza menos a propaganda e ouve mais as indi-
cações de amigos, experts e até mesmo de marcas que 
ele considera relevantes ou com as quais se identifica. 
Nesse contexto, um filme publicitário tem menos valor 

do que uma lista de “top ten” publicada em um site es-
pecializado ou recomendações postadas no blog de um 
amigo. Por isso, ações de marketing viral que estimulem 
o boca-a-boca digital tendem a surtir efeitos com essa 
parcela da população.

Também importante é a informação de que a expectativa 
da aquisição é mais intensamente vivida do que a própria 
posse do produto. O desejo de consumir pode ser inter-
pretado como uma forma de se sentir parte de uma co-
munidade. Esse sentimento é reforçado pela aceleração 
da sociedade, que provoca no jovem uma ânsia e uma 
tentativa de experimentar tudo, no menor tempo possí-
vel, sem se prender a crenças ou estilos. Além disso, a 
nova geração não é muito fiel a marcas e não gosta de ser 
estereotipada nas ações de comunicação.

Múltiplos meios
Os dados da pesquisa atestam algo que os especialistas 
em marketing digital já vêm percebendo há algum tem-
po: para alcançar os adolescentes, não basta uma cam-
panha publicitária tradicional. É necessário partir para 
ações que, além da propaganda, insiram a marca no 
ambiente digital com o qual esse público está acostu-
mado a se relacionar. Assim, a estratégia deve envolver 
as ferramentas digitais, como envio de publicidade onli-
ne, mensagens por celular, comunicadores instantâne-
os, merchandising em videogame e marketing viral.

Marcelo Sant’Iago: nova geração é adepta das comunidades

“A grande questão hoje é avaliar o quanto se está em har-
monia com o cotidiano do consumidor”, afirma Marcelo 
Sant’Iago, presidente do IAB Brasil e diretor de projetos 
especiais da AgênciaClick. “Para alcançá-lo, devem ser 
utilizadas as diferentes ferramentas de marketing hoje à 
disposição no mercado, como sites de busca e boca-a-
boca digital. A nova geração é adepta das comunidades. 
O adolescente confia mais no amigo que tem uma pági-
na no Orkut ou que conversa com ele no Messenger do 
que na propaganda”, diz. “Esse público está inserido em 
comunidades. Acessa Orkut, YouTube, Wikipedia etc. As 
empresas devem se lembrar disso na hora de preparar 

os planos de comunicação”, afirma Pedro Guasti, diretor-
geral da e-bit, empresa de pesquisa e marketing digital.

Indo um pouco mais além, é preciso investir na experi-
mentação. “As marcas precisam gerar experiências reais, 
a ponto de provocar uma propaganda espontânea na inter-
net por parte dos jovens”, afirma Amyris Fernandez, pro-
fessora do Ibmec São Paulo e especialista em marketing 
digital. Trocando em miúdos, isso quer dizer que as mar-
cas devem encantar os adolescentes, para levá-los a falar 
bem dos produtos em páginas do Orkut ou blogs. O grande 
desafio, claro, é como fazer isso. “Ainda não se encontrou 
uma linguagem de marketing adequada em relação a to-
dos os recursos digitais. E esse jovem consumidor não é 
passivo. Não é a comunicação que o laça, mas sim ele que 
escolhe ao que vai dar atenção”, afirma Amyris.

Com tantas facilidades para acessar o que quiser, uma 
das características mais marcantes do consumidor 
atual é o seu nível de informação. Isso vale para os dife-

rentes segmentos de público e afeta diretamente a re-
lação dos consumidores com produtos e serviços. “Os 
consumidores hoje têm mais opções e informações 
sobre os itens durante a pré-compra e, cada vez mais, 
interagem entre si por meio de ferramentas digitais, 
trocando experiências sobre produtos e serviços, além 
de falarem da vida e desenvolverem novos relaciona-
mentos”, diz Renato de Paula, diretor regional da Ogil-
vyOne. “As tecnologias digitais tornaram o consumidor 
mais exigente. Ele sabe que agora existe uma série de 
benefícios e funcionalidades nos produtos, e exige isso 
das marcas”, reforça Alberto Luiz Albertin, coordena-

dor da área de tecnologia da informação da Fundação 
Getulio Vargas.

Fábio Mariano, professor de pós-graduação da ESPM e di-
retor executivo da In Search Tendências e Estudos de Mer-
cado, compartilha da visão exposta por Albertin. Para des-
dobrar o assunto, cita o caso do celular, que ele considera 
particularmente ilustrativo do comportamento dos jovens 
em relação às marcas. Um estudo conduzido por ele na 
ESPM com pessoas com idade entre 13 e 18 anos de São 
Paulo, das classes A e B, aponta que esse segmento se 
sente valorizado quando recebe mensagens publicitárias 
por celular, como dicas de promoções, venda de produtos 
ou informações sobre baladas, por exemplo.

“Há uma análise fácil do mercado de dizer que é invasivo 
fazer ações de marketing pelo celular. Mas os adolescen-
tes se sentem prestigiados quando as recebem, mesmo 
que eles digam o contrário”, diz. Pelo raciocínio de Maria-
no, quando algum adolescente se queixa, em uma roda 

“Ainda não se encontrou uma linguagem de marketing 
adequada em relação a todos os recursos digitais. E esse jovem 
consumidor não é passivo. Não é a comunicação que o laça, mas 
sim ele que escolhe ao que vai dar atenção”

Amyris Fernandez: marcas precisam gerar experiências reais
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O CONSUMIDOR É O CONTEÚDO
Conceito — A interação da internet revela uma nova fonte de 
conteúdo, principalmente para as novas gerações: os próprios 
usuários. A tecnologia permite que a juventude expresse a sua 
criatividade e mostre os seus desejos.
Consumidor — As comunidades na internet transformam as 
pessoas no centro das atenções. Jovens criam conteúdo na web 
por meio de blogs, flogs, álbuns digitais, fóruns, publicação de 
música na web.
Mercado — Equipamentos digitais, como câmeras, celulares e 
videocâmeras, facilitam a criação e o registro de momentos que 
viram conteúdo. Marcas não virtuais passam a investir na rede.

PSICONOMADISMO
Conceito — A aceleração da sociedade provoca no jovem uma 
ânsia e uma tentativa de experimentar tudo, no menor tempo 
possível, sem se prender a crenças ou estilos.
Consumidor — O jovem consome com menos fidelidade, sal-
tando de uma marca para a outra. A internet ajuda-o a não te-
mer a experimentação. No nomadismo coletivo, o jovem explora 
os ambientes urbanos e rurais. As festas ganham conotação de 
liberdade de movimento.
Mercado — Jovem não gosta de ser estereotipado. Marcas que 
o tratam como integrante de uma tribo não o atingem de forma 
eficiente.

MENTE GLOBAL, ALMA LOCAL
Conceito — Apóia discursos que colocam o Brasil no centro de 
seu interesse, mas continua antenado ao que vem de fora. Co-
nectado com o mundo, percebe os valores de nosso país.
Consumidor — Valorização da música brasileira de raiz, com 
a fusão com ritmos mais modernos: samba-rock e bossa nova 
com música eletrônica. Valorização da moda com motivos na-
cionais. Viagens para Estados brasileiros como forma de conhe-
cer outras culturas.
Mercado — Novos designers da moda revisitam o Brasil para 
mostrar um país que ainda não foi retratado pelos estilistas.

A REVOLUÇÃO NATURAL
Conceito — As novas gerações demonstram o desejo de 
buscar bem-estar, o equilíbrio entre o corpo e a mente, entre 
o indivíduo e o meio ambiente.
Consumidor — Sabe dos males da vida moderna e, aos poucos, 
desenvolve uma consciência em relação a isso. Grande parte 
dos jovens já deixa de consumir refrigerantes, salgadinhos e ou-
tras guloseimas em nome da saúde.
Mercado — Aumento do consumo de opções saudáveis de ali-
mentação e entretenimento. Busca por terapias alternativas, 
como ioga e meditação. Valorização de produtos de origem na-
tural nos mercados de beleza e alimentação.

CONSUMO DO VAZIO
Conceito — O jovem é bombardeado por informa-
ções caóticas, estímulos e identidades. Por con-
ta disso, consome cada vez mais um espaço no 
universo físico-virtual para lidar com o excesso de 
informação.
Consumidor — Ele paga para vivenciar experiências 
de esvaziamento que permitam uma fuga do excesso 
de exigências de sua vida. Exemplos: meditação, dro-
gas e encontros com culturas inóspitas.

Fonte: Pesquisa Y-Trend, encomendada pelo Núcleo Jovem da Editora Abril

Dez tendências do consumo jovem
O CONSUMIDOR É O CONTEÚDO
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usuários. A tecnologia permite que a juventude expresse a sua 
criatividade e mostre os seus desejos.
Consumidor — As comunidades na internet transformam as 
pessoas no centro das atenções. Jovens criam conteúdo na web 
por meio de blogs, flogs, álbuns digitais, fóruns, publicação de 
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tando de uma marca para a outra. A internet ajuda-o a não te-
mer a experimentação. No nomadismo coletivo, o jovem explora 
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com música eletrônica. Valorização da moda com motivos na-
cionais. Viagens para Estados brasileiros como forma de conhe-
cer outras culturas.
Mercado — Novos designers da moda revisitam o Brasil para 
mostrar um país que ainda não foi retratado pelos estilistas.

A REVOLUÇÃO NATURAL
Conceito — As novas gerações demonstram o desejo de 
buscar bem-estar, o equilíbrio entre o corpo e a mente, entre 
o indivíduo e o meio ambiente.
Consumidor — Sabe dos males da vida moderna e, aos poucos, 
desenvolve uma consciência em relação a isso. Grande parte 
dos jovens já deixa de consumir refrigerantes, salgadinhos e ou-
tras guloseimas em nome da saúde.
Mercado — Aumento do consumo de opções saudáveis de ali-
mentação e entretenimento. Busca por terapias alternativas, 
como ioga e meditação. Valorização de produtos de origem na-
tural nos mercados de beleza e alimentação.

CONSUMO DO VAZIO
Conceito — O jovem é bombardeado por informa-
ções caóticas, estímulos e identidades. Por con-
ta disso, consome cada vez mais um espaço no
universo físico-virtual para lidar com o excesso de
informação.
Consumidor — Ele paga para vivenciar experiências
de esvaziamento que permitam uma fuga do excesso
de exigências de sua vida. Exemplos: meditação, dro-
gas e encontros com culturas inóspitas.

Dez tendências do consumo jovem
GERAÇÃO SELEÇÃO
Conceito — O jovem não quer mais perder tempo procurando coi-
sas que não pretende consumir. Ele necessita de referências que 
pré-selecionem as melhores opções.
Consumidor — Ele passa a valorizar menos a propaganda e a dar 
mais importância a fontes confiáveis (amigos, experts ou até uma 
marca). Prefere pontos-de-venda que ofereçam um facilitador de 
escolha (moda, música ou tecnologia). Pesquisa em sites que re-
comendam os “top” de algum produto ou assunto.
Mercado — Marcas, veículos de comunicação e sites tendem a 
ser vistos como mestres de conteúdo. Aumento de espaços de 
recomendações nas mídias especializadas (sites, revistas, pro-
gramas de TV).

CONSUMO VIRAL
Consumidor — Amigos indicam produtos que experimentaram. 
Há troca de informações e experiências principalmente via correio 
eletrônico ou links interessantes. Busca de pessoas-referência no 
círculo social (o colega que entende de música, que conhece ga-
mes, etc.).
Mercado — Potencialização de ferramentas de marketing mais 
agressivas, como buzz, guerrilha e marketing viral. Aumento da 
comunicação das marcas via web. Marcas buscam novas formas 
de se relacionar com o jovem, gerando experiência (quanto mais 
intensa a experiência, maior a disseminação).

CONSUMO DA EXPECTATIVA
Conceito — A expectativa da aquisição é mais intensamente vivida 
do que a própria posse do produto. A imagem do produto é, muitas 
vezes, mais importante do que o artigo em si.
Consumidor — O jovem tem um grande desejo de consumir o 
tempo todo. Ele faz isso para se sentir parte de uma comunidade 
ou de um todo.
Mercado — Marcas que criam mais ciclos de desejo são as de 
maior valor entre os jovens, como as de tecnologia e de moda: 
celular, games, jeans e tênis. Nasce o consumo de ícones (iPod, 
gerações de videogames).

COMPORTAMENTO INDIE
Conceito — Desafia o sistema como forma de opor-se à mas-
sa, mesmo que apenas no discurso. A contracultura ganha força 
como produto.
Consumidor — Veste-se de maneira desafiadora ou irônica para 
questionar o sistema e demonstrar que enxerga o mundo de for-
ma diferente. Renascimento do rock aponta para a força da atitude 
agressiva e transgressora. Movimentos como hip hop, funk e reg-
gaeton ditam moda e postura entre os jovens. Desenvolvem sim-
patia por marcas mais “verdadeiras” e menos “fake”.
Mercado — Surge um mercado paralelo em relação às grandes mar-
cas de shoppings. Um exemplo é a Galeria do Rock, em São Paulo. 
Marcas independentes, desconhecidas ou de origem humilde ga-
nham valor e competem com as grandes marcas.

DESIGN NATION
Conceito — O design é cada vez mais um fator de decisão entre 
os jovens.
Consumidor — A globalização permite maior acesso a uma va-
riada gama de produtos com design apurado, o que torna o jovem 
mais exigente em relação a esse aspecto do produto que consome. 
Ficam atentos aos últimos lançamentos internacionais.
Mercado — O design de alguns produtos viram sinônimo de tecno-
logia (celulares, automóveis e videogames).
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de amigos, do recebimento de um torpedo publicitário, 
ele está, na verdade, gabando-se de sua condição. Algo 
do gênero: “Que coisa chata; sou tão importante que eles 
vivem me mandando mensagens pelo celular”. “Isso está 
relacionado a status, ao quanto ele se percebe relevante. 
Em relação a outras faixas etárias, mais velhas, no entan-
to, isso pode mudar. O importante em toda essa história 
é que o jovem consumidor quer se manter informado, e 
isso inclui a mensagem publicitária”, completa Mariano.

Otimização do tempo
No quesito informação, os sites de busca e, principalmen-
te, os de comparação de preços exercem um papel de 
destaque, como atesta a pesquisa Novos Consumidores, 
da Editora Abril. O estudo mostra que os jovens não que-
rem perder tempo procurando produtos que não desejam 
consumir e vão agradecer às marcas ou veículos que os 
ajudarem a organizar sua vida. “Aquele hábito de ‘surfar’ 
indiscriminadamente na web está saindo de cena. As 
pessoas visitam basicamente os mesmos sites. Por isso 
há uma tendência de crescimento dos sites de busca ou 
específicos de determinados temas. Nesse quesito, existe 
um amplo espaço para o crescimento da ferramenta de 
links patrocinados”, analisa Sant’Iago, do IAB Brasil. Nos 
Estados Unidos, a tendência de comodidade e relaciona-
mento já gerou o surgimento de uma empresa chamada 
Click to Call, que conecta anunciantes do sistema de links 
patrocinados com os clientes através de uma ligação te-
lefônica gratuita. Funciona da seguinte maneira: o usuário 
clica em um anúncio veiculado em um link patrocinado e 
deixa seu telefone. Em seguida, um atendente do site tele-
fona e estabelece o contato entre o consumidor e o anun-
ciante. O Google fez recentemente uma apresentação 
desse sistema a um grupo seleto de empresas no Brasil.

Co-fundador do Buscapé, um 
dos principais sites de com-
paração de preços do Brasil, 
Romero Rodrigues observa 
que o consumo digital está 
intimamente ligado ao que 
se dá fora da rede. “Nos Es-
tados Unidos, para cada U$ 1 
gasto na internet, outros U$ 7 
são gerados fora da rede. No 
Brasil, a proporção deve ser 
semelhante. Isso porque as 
pessoas pesquisam no on-
line e muitas vezes efetivam 
a compra na loja física. Em 
outras palavras, a decisão de 
compra é tomada na internet”, 
diz. “O digital facilitou a vida do 
consumidor, que hoje obtém 
informações de qualquer tipo 
sobre os fabricantes. O im-
portante para os anunciantes 
agora é investir em inteligên-
cia para administrar o relacio-
namento no ambiente digital”, 
reforça Índio Brasileiro, sócio-
diretor do I-Group, centro de 
capacitação em planejamento 
e gestão de projetos digitais. 
Para Manuel Matos, presi-
dente da Câmara de Comércio 
Eletrônico (Câmara-e.net), a 
tendência daqui para a frente 
é o consumidor se relacionar 
com os diferentes meios. “O 
usuário cada vez mais vai se 
tornar convergente, porque 
fará transações e compras 
por diferentes canais. Se pen-
sarmos nos jovens, isso vai ser 
um movimento natural. Afinal, 
eles nasceram em um mundo 
totalmente conectado.”

As marcas do futuro para o consumo jovem

Curadoras de informação
Que potencializem a disseminação boca a boca entre os jovens
Que criem ícones de consumo, com ciclo de inovação em tempo certo
Com postura independente
Referência em design
Que ofereçam ferramentas para o jovem produzir e divulgar suas criações
Que convidem o jovem a experimentar algo novo
Com conhecimento global que ao mesmo tempo convivem e investem na cultura local
Que valorizem o bem-estar do indivíduo e da sociedade
Que forneçam espaço para o jovem organizar a sua vida

Romero Rodrigues: consumo digital está
intimamente ligado ao que se dá fora da rede

Índio Brasileiro: investir em inteligência para
administrar o relacionamento no ambiente digital

Fonte: Pesquisa Y-Trend, encomendada pelo Núcleo Jovem da Editora Abril
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