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Universo em veloz mutação

Em sua quarta edição, o 
Dossiê Universo Jovem MTV, 
que será apresentado ao mer-
cado na próxima semana, mos-
tra as principais tendências de 
comportamento da juventude 
(12 a 30 anos), ressaltan-
do o interesse por questões 
relativas à preservação do 
meio ambiente e ao desen-
volvimento sustentável. “Os 
resultados são alvissareiros 
porque exibem um processo 
de conscientização”, analisa 
José Wilson Fonseca, diretor 
geral da MTV. O Datafolha 
fez 2.579 entrevistas. Foram 
realizados ainda 12 grupos de 
discussão e 35 entrevistas em 
profundidade. 

A pesquisa identifi cou cinco 
grupos distintos. Entre eles, 
estão os “comprometidos” (17% 
do total), os preocupados, por 
exemplo, em reciclar o lixo, 
valorizar produtos biodegra-
dáveis e prestigiar marcas de 
corporações ambientalmente 
responsáveis. Os “alienados”, os 
indiferentes ao tema, são 16%.

Segundo o estudo, 36% dos 
jovens acreditam que o Brasil é 
centro internacional de interes-
ses, considerada a quantidade de 
recursos naturais disponíveis. Ao 
refl etir sobre o futuro do planeta, 
duas preocupações se destacam: 

Juventude verde
Dossiê Universo Jovem da MTV aponta, em sua quarta edição, que público 
entre 12 e 30 anos está mais interessado em questões ambientais
Walter Falceta Jr.

Fonte: Pesquisa Kids Experts/Cartoon Network

Atividades múltiplas
Perfi l da geração multitarefa

6 a 7 anos 8 a 9 anos 10 a 11 anos 

• 57% das crianças “multitarefa” possuem TV no quarto x 38% do total

Quando você usa algum site, faz 
alguma outra coisa ao mesmo tempo?
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casa. Os sistemas de mensagens 
instantâneas também se fortale-
ceram. Em 2005, 53% utilizavam 
esses canais; hoje, 81%.

De acordo com Fonseca, 
pode-se acreditar que os con-
tatos comunitários na rede 
atenuam a forte tendência da 
juventude ao individualismo. 
“Parece que algo de bom está 
acontecendo com os jovens”, 
avalia. Segundo ele, a preo-
cupação ambiental pode ser 
o tema catalisador para o 
despertar de nova consciência, 
que privilegie a responsabi-
lidade social e um compor-
tamento mais solidário. “Os 
profi ssionais de marketing e 

publicidade terão de levar em 
conta essa metamorfose ao plane-
jar suas campanhas”, adverte.

A Loducca desenvolveu uma 
campanha para anunciar o Dossiê 
Universo Jovem. Ela foi elabora-
da seguindo a tônica do estudo. 
“Aproveitando que o tema deste 
dossiê é sustentabilidade, nada 
mais correto do que criar um 
anúncio que não pese para o 
mundo”, comenta Guga Ketzer, 
sócio e diretor de criação da 
agência. A peça foi feita com pa-
pel comestível. A Loducca criou 
um hotsite (www.comaesteanun-
cio.com.br) com dicas para usar 
o anúncio em receitas. 

Garotada a mil
A pesquisa Kids Experts, do 

Cartoon Network, chega a sua 
terceira edição mostrando em 
detalhes os padrões de compor-
tamento de meninos e meninas 
na faixa de 7 a 15 anos. Reali-
zado para determinar traços de 
conduta do público do canal por 
assinatura, o estudo atesta que 
essas crianças e jovens estão cada 
vez mais habilitados a operar 
simultaneamente diversos canais 
de comunicação, entretenimen-
to e informação. Pelo menos 
73% dos pesquisados costumam 
combinar a utilização de diversas 
plataformas tecnológicas, como 
TV, computador e celular.

Denominada Dos Imigrantes 
aos Nativos Digitais, a pesquisa 
baseia-se em uma consulta a 6.763 
usuários do site do Cartoon Ne-
twork. Além disso, recorreu-se à 
“observação com registro”, na qual 
as mães de meninos e meninas 

A velocidade de transformação 
no comportamento e nos hábitos 
de crianças e tweens (de oito a 12 
anos) é tão espantosa que planos 
de marketing e comunicação 
fracassarão se não levarem em 
conta a necessidade de atualiza-
ção permanente no contato com 
essa audiência. Essa é uma das 
conclusões dos conferencistas 
da Kid & Tweens Power 2008, 
evento promovido pelo IQPC 
(grupo internacional de informa-
ção empresarial), que aconteceu 
na semana passada em São Paulo. 
Representantes de corporações 
como Unilever, Nickelodeon e a 
americana Wondergroup apresen-
taram estudos sobre o segmento e 
cases de sucesso.

Há outro consenso: o sistema 
de organização familiar está mu-
dando rapidamente, e os mais 
jovens ganham poder de infl uência 
nas decisões relativas ao consumo. 
Isso ocorre, sobretudo, nos lares 

em que meninos e meninas têm 
acesso, desde cedo, a aparatos 
tecnológicos de comunicação e 
interação. Direta ou indiretamente, 
estima-se que esses pequenos con-
sumidores movimentem mais de 
R$ 50 bilhões anuais no Brasil.

Segundo diversos conferen-
cistas, é certo que muitos dos pais 
hoje consultam os fi lhos antes e 
durante as compras nos super-
mercados. Até mesmo a escolha 
de um novo imóvel passa, muitas 
vezes, pelo crivo dos fi lhos.

Renato Meirelles, sócio-diretor 
da Avenida Brasil Comunicação, 
abordou o universo das crianças 
das classes C, D e E, e enfatizou 
a necessidade de estratégias de 
marketing focadas nesse público. 
Ele chama atenção para a nova 
onda jovem de consumidores. 
“Hoje, em números absolutos, já 
existem mais jovens da classe C 
em escolas particulares do que 
jovens das classes A e B”, afi rma.

Para Dave Siegel, presidente 
da agência norte-americana 
Wondergroup, especializada 
no consumo compartilhado de 
mães e crianças, o novo milênio 
trouxe signifi cativas mudanças 
de comportamento nas famílias 
no mundo globalizado. Segundo 
ele, depois de um período de 
extrema devoção ao trabalho, as 
mães estão mais preocupadas em 
ouvir seus fi lhos e fazê-los felizes. 
Siegel diz que as campanhas pu-
blicitárias de sucesso, de agora 
em diante, serão aquelas que 
ajudarem as mães nessa missão. 

Ele afi rma ainda que os novos 
projetos de marketing precisam 
atender às demandas específi -
cas de cada faixa de consumo 
de crianças e adolescentes. “As 
crianças rapidamente adotam 
novas posturas. É um erro ima-
ginar que a mensagem para um 
menino de oito anos sirva para 
outro de 12 anos”, explica. (WFJ)

especialistas”, explica.
Segundo Renata, os resultados 

apontam para o uso cruzado de di-
versas tecnologias e canais. “Eles 
não são necessariamente mais 
inteligentes que os representantes 
das gerações anteriores, mas cres-
cem multiconectados e tornam-se 
cada vez mais capacitados para as 
ações multitarefa”.

O estudo revela que o compu-
tador é o aparato mais utilizado em 
conjunto com outros canais, presen-
te em 57,5% das combinações entre 
meios. O celular é incorporado ao 
cotidiano normalmente a partir de 
nove ou dez anos de idade.

A pesquisa aponta ainda dife-
renças entre os hábitos de meni-
nas e meninos. Elas parecem mais 
talhadas para ações multitarefa: 
79% afi rmam desenvolver alguma 
outra atividade enquanto aces-
sam, por exemplo, uma comuni-
dade virtual. A porcentagem de 

aquecimento global (34%) e es-
cassez de água potável (24%). 

Do total, 34% crêem que os 
países desenvolvidos acabarão 
por se apropriar da Amazônia. 
Para 54%, os brasileiros não têm 
se esforçado para garantir a pre-
servação desse patrimônio.

Em relação ao Dossiê 3 (2005), 
subiu expressivamente o número 
de jovens que acessam regu-
larmente a internet. Eram 66% 
na época. Agora, são 86%. Esse 
crescimento está diretamente 
relacionado à crescente oferta 
de estações digitais públicas e 
lan houses. Hoje, 55% dos jovens 
costumam acessam a rede fora de 

Campanha do estudo foi criada em papel comestível
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anotavam em diário o comporta-
mento dos fi lhos. O estudo, divul-
gado na semana passada, incluiu 
ainda a realização de focus groups 
com mães e uma série de visitas 
programadas a residências.

O trabalho compara padrões de 
conduta e interesses de crianças 
e adolescentes nas décadas de 70, 
80, 90 e nos anos 2000. De acordo 
com Renata Policicio, coordena-
dora da pesquisa, a geração atual 
tem características muito singu-
lares. São crianças que nasceram 
em famílias menores, muitas delas 
chefiadas por mulheres, e têm 
acesso a um número expressivo 
de aparatos tecnológicos. “Eles 
são multiinformados, mais sociá-
veis virtualmente, interativos, glo-
bais, atualizados e consumidores 

meninos nesse quesito é de 70%. 
No total, 70% das garotas uti-

lizam programas de comunicação 
instantânea. Entre elas, 46% usam 
o MSN todos os dias. Além disso, 
23% declaram ter blog, fotolog ou 
videolog, contra 17% dos meninos. 
Os garotos estão mais focados em 
atividades associadas à disputa e 
ao desafi o lúdico. Deles, 75% de-
clararam ter videogame, e 65% já 
participaram de jogos online.

“Esse estudo é relevante para 
aprimorarmos o produto que 
oferecemos ao público, mas tam-
bém para que nossos parceiros 
conheçam mais profundamente 
esse segmento em constante 
transformação”, afirma Rafa-
el Davini, vice-presidente de 
publicidade da Turner. (WFJ)
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