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Mercado

Quando era criança, entre os 
anos 60 e 70, Jacqueline Clini via 
os pais decidirem os rumos de 
sua vida. Eles determinavam que 
roupa a filha deveria vestir, que 
escola freqüentar e o que comer. 
Hoje, aos 44 anos, já como bem-
sucedida tecnóloga, ela co-lidera 
uma família paulistana de com-
portamento muito distinto. Os 
filhos — Arthur, 12 anos, e Bea-
triz, 7 — têm voz ativa em boa 
parte das decisões de consumo 
dos Clini de Souza.

“De alguma forma, a gente 
busca primeiramente a satisfa-
ção dos filhos”, admite, seguin-
do uma tendência mundial de 
atenção às demandas infantis. 
“Eles são influentes e definem 
parte das compras no super-
mercado.” Por orientação dos 
filhos, por exemplo, na despensa 
da família só existe lugar para 
o macarrão importado Barilla. 
E não é qualquer Barilla. Tem 
de ser o Bavette, o tradicional 
número 13.

Beatriz não gosta de misturar 
chocolate em pó no leite. Por 
isso, a lista de compras inclui 
sempre o Nescau de caixinha. 
Fissurado em videogames, Ar-
thur negocia com a mãe a aqui-
sição de novos jogos, escolhendo 
o que considera menos violento. 
No caso das roupas, parecia 
desligado. Até que, dias atrás, 
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Para Mário Sérgio Cortella, falta aos jovens de hoje a preocupação com a futura geração

Poder jovem
Estudos apontam como crianças e adolescentes  
estão ditando o ritmo do consumo na era digital
Walter Falceta Jr.

surpreendeu a mãe com uma 
declaração: “Não quero mais 
essa blusa porque parece coisa 
de nerd”.

Além do protagonismo nas 
ações de consumo, a nova ge-
ração dos Clini de Souza tem 
outras características típicas da 
geração dos Millenials, como são 
chamadas as crianças dos anos 
2000: elas têm acesso a várias 
plataformas de comunicação e 
interação, como TV paga, inter-
net e celular.

Comportamentos em muta-
ção como esses garantem um 
boom admirável nos negócios do 
segmento. E também despertam 
discussões acirradas sobre a 
publicidade destinada ao públi-
co infanto-juvenil (ler mais à 
pág. 41). 

De todo modo, os dados na-
cionais mais confiáveis a respeito 
desse mercado datam de 2006. 
Foram divulgados em estudo da 
Faculdade de Economia e Admi-
nistração (FEA), da USP, e mos-
tram um crescimento de 14% ao 
ano, o dobro do crescimento do 
mercado adulto. Dentre roupas, 
brinquedos, alimentos, eletrôni-
cos e outros produtos e serviços, 
a petizada movimentava R$ 50 
bilhões por ano. Especialistas 
nesse mercado estimam que 
atualmente esse valor já tenha 
superado os R$ 60 bilhões, espe-

cialmente em razão da ampliação 
contínua da classe C.

Hoje, 35,2% da população 
brasileira (mais de 66 milhões 
de pessoas), segundo a Pesquisa 
Nacional por Amostra de Do-
micílios (2006), do IBGE, tem 
até 19 anos, bem distribuída 
nas faixas etárias: 7,58% (0 a 
14 anos), 8,93% (5 a 9 anos), 
9,45% (10 a 14 anos) e 9,31% 
(15 a 19 anos).

Mas, afinal, será mesmo pos-
sível compreender esse pertur-
bador processo de metamorfose 
no âmbito do universo de crian-
ças e adolescentes? 

Nas últimas semanas, uma 
série de trabalhos procurou dar 
resposta a essas questões. Um 
deles é da Ipsos. Após ouvir pais 
de crianças de 0 a 12 anos, os 
pesquisadores obtiveram núme-
ros espantosos sobre a mudança 
nos padrões relacionais familia-
res e de conduta dos filhos.

Dos consultados, 67% foram 
criados com rigidez, mas somen-
te 27% repetem esse padrão com 
os filhos. É de 56% a parcela 
dos que acreditam ter crescido 
num ambiente de afetividade. 
Porém 86% investem nesse 
tipo de relacionamento com as 
crianças. A educação familiar 
calcou-se na conversa para 42% 
dos pesquisados, mas 84% deles 
adotam essa estratégia com a 
nova geração. 

A maior parte das crianças 
(57%) não recebe mesada. Sim-
plesmente os pais compram o 
que elas pedem ou exigem. No 
caso da tecnologia, 54% das 
crianças de até 12 anos não so-
frem qualquer controle dos pais 
em relação à programação de TV, 
ao acesso à internet e ao uso de 
DVD ou de videogame. 

No que se refere ao consu-
mo, as meninas pedem bonecas 
(43%), enfeites de cabelo (32%) 
e maquiagem (30%). Os meninos 
solicitam figurinhas (31%), bo-
necos (26%) e carrinhos (25%). 
Nos interesses comuns, as balas 
vencem: 62%. Seguem-se choco-
lates (53%) e a tríade biscoito-
doce-chiclete (51%).

Tudo de uma vez
Outra pesquisa de impor-

tância sobre esse universo foi 

divulgada recentemente pela 
Turner/Cartoon Network. Em 
sua terceira edição, a Kids Ex-
perts analisou o comportamento 
de meninos e meninas na faixa 
de 7 a 15 anos. Depois de con-
sultar 6.763 usuários do site do 
canal, recolher diários de mães e 
efetuar várias visitas programa-
das a residências, os especialis-
tas concluíram que essa turma 
está cada vez mais multiplugada 
e capacitada a desenvolver ta-
refas simultâneas em diversas 
plataformas tecnológicas, como 
o computador, a TV e o telefone 
celular. Nada menos que 73% 
das crianças ouvidas realizam 
exercícios do tipo multitarefa.

A coordenadora da pesquisa, 
Renata Policicio, explica que os 

“millenials” são crianças que 
nasceram em famílias meno-
res, muitas delas chefiadas por 
mulheres, e têm acesso a um 
número significativo de apara-
tos tecnológicos. “Eles são mais 
sociáveis virtualmente, globais, 
atualizados, consumidores es-
pecialistas e se mostram capazes 
de lidar com sistemas multipla-
taforma”, diz.

De acordo com o estudo, o 
computador é o aparato mais uti-
lizado em conjunto com outros 
canais, presente em 57,5% das 
combinações entre meios. Nesse 
universo, a ala feminina parece 
mais propensa a desenvolver 
atividades multitarefa. Dentre 
elas, 79% afirmam realizar al-
guma outra atividade enquanto, 

Fonte: Dossiê Universo Jovem/2008
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Um levantamento feito em 
agosto pela revista Recreio, 
da Editora Abril, mostra que 
as crianças consideram im-
portante saber mais sobre 
o planeta e como preservá-
lo. Um dos pontos que se 
destacaram entre as ações 
praticadas foi a economia de 
água (20%), item que ficou 
atrás apenas de manter os 
lugares limpos (34%). Em 
terceiro lugar ficou o plantio 

Pequenos atentos à água

Nunca antes na história deste País os jovens foram tão 
disputados. Antes de tudo porque são muitos: pela primeira 
vez as faixas etárias mais populosas estão entre 15 e 24 anos. 
Depois, nunca foram tão poderosos. Os quase 6 milhões de 
universitários no País constituem a geração mais informada e 
com maior poder de influenciar decisões de compra do que em 
qualquer momento da história. Não é à toa que estão na pauta 
de prioridades da maioria das grandes empresas hoje em dia.

Sua atratividade para as empresas nem é mais discutida. 
É nessa fase em que se solidificam as decisões independentes 
de consumo, é quando se inicia a consideração de diversas 
categorias, é onde se criam e multiplicam tendências e in-
fluências. Assim, o galo cantou e é hora de voltarmos nossas 
artilharias a eles. 

Mas não vai ser assim tão fácil... A compreensão do mundo 
jovem pelo mundo corporativo é mínima e as tentativas de se 
adequar às novas linguagens, mídias e pontos de contato que 
se acredita que apelem mais a esse target são reciclagens de 
coisas que estão aí há décadas. 

Assim, em um serviço de utilidade corporativa, abordemos 
rapidamente cinco dos muitos mitos e lugares-comuns sobre 
essa galera.

1. “Todo jovem é duro” — Frase muito utilizada por geren-
tes de marketing que justificam por que sua estratégia para 
esse público não deu certo. Pesquisa realizada com universi-
tários de São Paulo apontou uma renda média de R$ 827 (e, 

lembrem-se, quase sem custos fixos)! Em outro estudo, este 
global, considerando classes A e B, o jovem brasileiro tem a 
terceira maior renda disponível do mundo. Se o seu produto 
não interessa às tribos, aí são outros quinhentos. Mas a Apple, 
a Skol, a Adidas não têm reclamado muito deles não. 

2. “Entendem muito e são tarados por tecnologia” — Essa 
é a primeira geração alfabetizada digitalmente, mas hardwares 
e softwares nunca foram tão fáceis de usar. O iPod é compos-
to por uma roda e um botão. Difícil era sacar os incontáveis 
formatos e compatibilidades do meu videocassete! Softwares, 
nem se fala: desenhos gigantes orientam para onde apontar 
uma setinha — ou até o dedo! Em segundo lugar, engana-se 
quem pensa que eles têm interesse nos meandros tecnoló-
gicos. É claro que traquitanas permeiam suas vidas, e isso 
não tem volta. Mas tecnologia dificilmente será um fim em 
si, ou atraente apenas por ser digital. Ou tem contexto ou é 
apenas um tiozinho falando gírias, mora? Achar que a pro-
moção “faça o upload de um vídeo de como o lustra-móvel 
complementa seu estilo de vida” ou “mande um SMS de como 
o nosso banco ajudou você a ganhar sua gata” mobiliza esse 
público é verbacídio. 

3. “Os jovens não têm fidelidade às marcas” — É verdade 
que há uma maior disposição para experimentação, mas em 
muitas categorias a fidelidade é igual ou maior do que a de 
outras faixas etárias. Alguns estudos, como de Roper Surveys 
e Marketing Science Centre, mostram até que a lealdade cai 

sensivelmente com a idade em categorias como personal care 
(xampu e desodorante) e refrigerante. E com um adendo: os 
jovens hoje são os mais claros influenciadores em categorias 
como entretenimento, roupas e tecnologia. 

4. “Essa geração só pensa em se divertir!” — Honestamente, 
quero crer que nunca os jovens (ou qualquer outro grupo, na 
verdade) não tenham desejado diversão, mas esse é certamente 
um grupo que rala. Desperdiçam mais tempo em transporte do 
que nunca, e ainda assim têm cargas horárias acadêmicas mais 
altas. Complementam com aulas de inglês e alguma atividade 
física, e nunca tantos universitários trabalharam durante seus 
estudos. Exaltar seu apreço pelas baladas e inúmeros ficantes 
por noite certamente não é falso, porém não faz jus à ralação 
da vida de cada um deles.

5. “Os jovens são alienados” — Além de soar datado, não 
podia estar mais longe da verdade. Não apenas essa é a geração 
com mais escolaridade que já existiu como é a mais antenada 
e que domina os fatos com maior rapidez. Sua comunicação é 
multimodal, estruturada como hiperlinks, e utiliza elementos 
intergeracionais e internacionais. Quem é que precisa aprender 
nesse processo? 

Bom, propaganda feita, recado dado. Não adianta sentar 
e esperar que eles cresçam e — ufa — não tenhamos mais 
que pensar nisso. As gerações jovens, a partir de agora, não 
serão mais apenas uma fase da vida. Serão, para sempre, um 
estilo de vida.

Alfredo Motta 
Sócio-diretor da Namosca

Opinião

por exemplo, conversam por um 
canal de mensagens online. A 
porcentagem de meninos com 
essa conduta de simultaneidade 
é de 70%. 

A pesquisa revela ainda que 
os meninos e meninas estabele-
cem cada vez mais cedo o conta-
to inicial com o universo digital. 
Dos petizes entre 7 e 9 anos, 
77% entraram pela primeira 
vez em um site de comunidade 
online quando ainda tinham 
entre 5 e 8 anos de idade. Duas 
em cinco crianças consultadas 
já trocaram conteúdo de mídia 
na web. E cerca de 20% já pos-
tou algum vídeo no YouTube.  

Preocupação  
com o verde

Uma das características do 
público jovem de hoje é o cres-
cente interesse por questões 
associadas ao desenvolvimento 
sustentável e à preservação de 
recursos naturais. Quanto esse 
grupo está de fato integrado à 
temática, no entanto, pode dife-
rir de uma pesquisa para outra. 
O quarto Dossiê Universo Jovem 
MTV, divulgado na semana pas-
sada, demonstrou, por exemplo, 
que entre seus entrevistados 
apenas 17% são realmente atuan-
tes quando se trata de preocupa-
ção com o verde. 

É um resultado que merece 
atenção. O Dossiê Universo 
Jovem identifica as principais 
tendências de comportamento 
dos brasileiros na faixa de 12 a 30 
anos. Entre os assuntos explora-

dos estava o meio ambiente. Na 
fase quantitativa, foram 2.579 
entrevistas, todas feitas pelo 
Datafolha. Além disso, houve 12 
grupos de discussão e consultas 
a pais e profissionais de diversas 
áreas, de professores a catadores 
de lixo reciclável.

No caso da temática eco-
lógica, a pesquisa apontou a 
existência de cinco grupos dis-
tintos (conferir no quadro). Os 
“comprometidos”, aqueles 17% 
atuantes, são preocupados em 
reciclar o lixo doméstico, valo-
rizar produtos biodegradáveis e 
prestigiar marcas de corporações 
ambientalmente responsáveis. 
Os “eco-alienados”, totalmente 
indiferentes ao tema — e cujos 
pais igualmente não manifestam 
esse tipo de cuidado —, somam 
16% dos pesquisados.

Segundo o trabalho realizado 
entre abril e maio, os jovens 
podem ser classificados também 
como “teóricos” (idealistas, mas 
sem atuação efetiva no dia-a-
dia), “refratários” (os que menos 
valorizam as causas ambientais e 
que, na prática, não fazem nada) 
e “intuitivos” (grupo com baixa 
consciência ecológica, mas que 
adota alguma atitude verde, 
como economizar água). 

Mesmo assim, a emissora 
não desanima. “Os resultados 
são positivos porque revelam 
um processo de conscientiza-
ção nessa área”, interpreta José 
Wilson Fonseca, diretor geral da 
MTV. Para ele, entre os “compro-
metidos” e os “eco-alienados” há 

Mitos e verdades  
sobre os jovens 

de sementes (14%).
O trabalho envolveu os sites 

da Recreio e da revista Nova 
Escola, também da Abril, e a 
participação de 300 crianças 
entre 7 e 12 anos, além de 178 
professores. Deles, 71% estão na 
rede pública de ensino e 29%, 
em escolas particulares. 

Na opinião de 84% das crian-
ças, a reciclagem de lixo é um 
cuidado muito importante. Mas 
apenas 16% dos entrevista-

dos colocam essa idéia em 
prática em casa. Entre as 
atividades ecologicamente 
corretas menos incorporadas 
ao cotidiano está o não uso de 
sacolas plásticas. Somente 1% 
dos pequenos opta por não 
utilizá-las.

Outro dado revela que 
94% dos alunos costumam 
fazer trabalhos ou assistir a 
aulas que abordam as ques-
tões ecológicas. Em relação 
aos professores, 59% declara-
ram trabalhar com freqüência 
temas relacionados à susten-
tabilidade.

muitos jovens que podem logo 
se agregar ao esforço por um 
mundo mais saudável.

O fato é que, de acordo com 
a pesquisa, há muito a ser feito. 
O termo sustentabilidade não faz 
parte da realidade da maior par-
te dos jovens. Uma das respostas 
dos entrevistados aponta que o 
assunto foi abordado em comer-
cial de banco para mostrar que 
a empresa faz “tudo certinho”. 
Os números do Dossiê indicam 
que 43% dos jovens não conhe-
cem ou nunca ouviram falar na 
palavra sustentabilidade (apesar 
de estimulados com o conceito 
escrito em um cartão). 

Para o filósofo e escritor 
Mário Sérgio Cortella, há a ne-
cessidade de refazer o trabalho 
de conscientização na mídia. “É 

preciso criar desejo pela causa”, 
afirmou na apresentação da pes-
quisa da MTV. Ele ressalta que 
falta à nova geração a preocupa-
ção com os futuros habitantes do 
planeta. “O trabalho do Dossiê é 
nos fazer pensar”, arrematou.

Amazônia
Ainda segundo o estudo, 

36% dos jovens acreditam que 
o Brasil figura como um centro 
internacional de interesses. Isso 
em virtude da quantidade de 
recursos naturais disponíveis. 
Ao refletir sobre o futuro do 
planeta, duas preocupações se 
destacam: aquecimento global, 
para 34%; e escassez de água 
potável, para 24%. 

Ligados ao debate globaliza-
do, 34% crêem que os países do 

chamado Primeiro Mundo acaba-
rão por se apropriar da Amazônia 
e dos outros recursos naturais 
estratégicos do País. Para 54%, 
os brasileiros não têm se esfor-
çado para garantir a preservação 
desse patrimônio. Questões 
estruturais, como fome, drogas, 
educação e trabalho, também 
figuram como motivos de apreen-
são entre os pesquisados.

Fonseca afirma que o estudo 
serve ao aprimoramento dos 
conteúdos da emissora, mas 
também se oferece como guia 
confiável às empresas que lidam 
com o universo jovem. “A MTV, 
particularmente, deve ser um 
farol e contribuir com ações que 
reforcem o comprometimento 
do jovem e sua inserção na so-
ciedade”, destaca.
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