
TV e rádio ainda impactam mais os jovens 
Maria Fernanda Malozzi 
 
Apesar da consolidação da internet, a TV aberta e o rádio continuam sendo os meios de 
comunicação com maior penetração entre os jovens (98%), segundo o Dossiê Universo 
Jovem 4 da MTV, divulgado na última terça-feira (9). Na TV, os jovens costumam assistir, 
principalmente, a filmes (79%), novelas (64%), clipes e musicais (59%), humorísticos 
(46%), esportes (46%) e seriados (45%). 
 
Porém, a internet vem crescendo rapidamente entre os jovens. De 2005 (data do terceiro 
Dossiê Universo Jovem MTV) para 2008, o índice de jovens que acessam a internet saltou de 
66% para 86%. O crescimento está relacionado à maior oferta de locais gratuitos e pagos de 
acesso, já que 58% acessam a internet desses locais e 51% da casa de parentes e amigos. 
 
A finalidade de acesso à web é para navegar no Orkut (83%), conversar por meio de 
mensagens instantâneas (81%), ouvir música (73%), fazer download de música (69%), 
compras (40%) e acessar blog pessoal (21%). 
 
O celular é outra forma de comunicação muito difundida entre os jovens e já está presente 
entre 74% deles. As funções mais utilizadas são envio de SMS (87%), tirar e enviar fotos 
(59%), ouvir música (57%), games (39%), download de música (37%), acessar a internet 
(20%), mandar e-mail (18%) e dowhload de ringtones (16%). 
 
A música e a diversão/lazer são as formas que 100% dos jovens utilizam para se distrair. 
Ouvir música em CD (97%) e em rádio (96%), ir à festa na casa de amigos (90%), passear 
em shopping (90%) e assistir a filmes em DVD (96%) são os passatempos dos jovens. 
 
Sustentabilidade 
 
Nesta edição do estudo, o tema abordado pela MTV foi a sustentabilidade por ser um tema 
em voga. Segundo Cláudio Prado, diretor comercial da MTV e dos Canais Abril, o tema reflete 
a responsabilidade da emissora em tratar de um tema sério, ainda mais agora que seu sinal 
foi aberto para parabólicas, abrangendo outros 18 milhões de lares no último dia 4. "Não há 
dúvida de que tínhamos acertado na escolha do tema e, com os resultados, confirmamos 
isso. E agora que nosso sinal abriu mais ainda, nossa responsabilidade aumentou", disse 
Prado. 
 
Apesar do tema estar presente na mídia, apenas 9% dos jovens se interessam por ecologia e 
meio ambiente. Há outros temas sociais que chamam mais a atenção desse grupo, como 
violência (43%), desemprego (39%), drogas (32%), fome (26%) e desigualdade social 
(23%).  
 
Com relação à sustentabilida-de, o jovem brasileiro se preocupa mais com o desmatamento 
(27%), sendo que as principais fontes de informação sobre o meio ambiente são televisão 
(71%), jornal (33%), internet (29%), escolas e faculdades (28%). Porém, os jovens 
acreditam que a mídia poderia ser mais mobilizadora, trazendo mais notícias (39%) e 
publicidade (23%) sobre o tema. Mas é preciso tomar cuidado para que essas ações não 
pareçam falsas, porque os jovens querem saber como as marcas colocam em prática o que 
anunciam fazer. Dizer que está engajada com a sustentabilidade por interesses financeiros é 
no que 40% dos jovens acreditam; já 39%, acham que a publicidade feita pelas empresas 
afirmando que preservam o meio ambiente é falsa porque na prática elas poluem; e 37% 
apostam que as empresas utilizam em sua publicidade o tema sustentabilidade apenas 
porque está na moda. "Nós nos consideramos proprietários do planeta, sendo que na verdade 
somos apenas usuários. Por isso, temos que fazer os nossos clientes patrocinarem boas 
causas", argumentou Mário Sérgio Cortela, filósofo e pesquisador responsável pelo Dossiê. 
 
A pesquisa determinou cinco perfis de jovens em relação ao engajamento no tema 
sustentabilidade: os comprometidos (17%); os eco-alienados com menos consciência 
ecológica - (16%); os intuitivos (21%), que gostariam de ter mais informações; os refratários 



(20%), que não se importam com o tema; e os teóricos (26%), que têm consciência da 
relevância do assunto, mas não tomam nenhuma atitude. 
 
Apesar de apenas 17% tomarem alguma atitude em relação ao meio ambiente, já existem 
mudanças de comportamento. A atitude mais citada é não jogar lixo em lugares impróprios, 
como na rua (55%). Além disso, eles reciclam materiais (21%), economizam água (23%) e 
luz (10%).  
 
Perfil 
 
A pesquisa foi realizada entre abril e maio deste ano, com jovens entre 12 e 30 anos, das 
classes A/ B/C. Ao todo, foram ouvidos oito milhões de jovens das cidades de São Paulo, Rio 
de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Ribeirão Preto, Porto Alegre, Manaus, Salvador e Recife. 
 
Destes entrevistados, 77% são solteiros e 97% moram com a família, sendo que 33% têm 
pais separados e 8% nunca tiveram contato com o pai ou a mãe. 
 
Com relação ao poder de compra, 70% dos jovens têm algum tipo de renda mensal, sendo 
que a maioria (28%) ganha até R$ 400.  
 
 

 
 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 15 set. 2008, p. 19.   


