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Não se fazem mais universitários como antigamente. Aquela figura contestadora dos anos 6o 
está bem mais tranqüila nesse início de século 21. Uma pesquisa encomendada ao Ibope 
Inteligência pela revista Offline, do portfólio da Editora Novo Meio, revela que o pessoal entre 
18 e 27 anos que está matriculado em cursos superiores, em São Paulo, tem opinião formada 
sobre marcas, produtos e serviços. O Google, por exemplo, é o site preferido, seguido do Orkut 
e depois o UOL (ver tabela). A Coca-Cola é o refrigerante e a marca de cerveja é a Brahma. 
Quando o assunto é carro, o Honda Civic encabeça a preferência. A Harley-Davidson é a moto 
que essa turma elege para andar sobre" duas rodas. E a marca coreana LG está no topo da 
lembrança de televisores e equipamentos de som dos universitários. 
 
A pesquisa do Ibope contemplou amostra composta por 350 estudantes paulistanos de 35 
instituições de ensino. As respostas do questionário foram espontâneas. "Foram contabilizados 
14 mil dados", sintetizou Marcelo Castilho, gerente de planejamento e atendimento do Ibope 
Inteligência. "O pessoal elegeu suas marcas preferidas e a revista Offline vai fazer uma 
premiação. Os vencedores de cada categoria recebem o troféu Top Offline", ele acrescentou. 
 
No próximo mês de outubro, agora de forma estimulada, os estudantes vão eleger a marca 
mais valiosa e esta vai receber o Grand Prix. Uma festa no final do mês de novembro vai 
revelar o GP e demais vencedores. 
 
"Offline é uma publicação diferenciada que pretende estar cada vez mais próxima dos jovens 
universitários brasileiros, público fundamental, porém, pouco considerado. Por essa razão, em 
parceria com o Ibope, realizamos este estudo sobre suas marcas preferidas e pretendemos dar 
continuidade à premiação, além de subsidiar novos estudos, pesquisas e projetos editoriais 
dessa natureza para, cada vez mais, entender o jovem brasileiro que freqüenta o ensino 
superior e aperfeiçoar as melhores formas de abordá-lo", explicou o publisher Ricardo Carvalho 
Cruz. 
 
A Editora Novo Meio iniciou atividades em 1994 com publica ções para o mercado automotivo, 
como as revistas Mais Diesel e Mais Automotive. "São títulos aftermarketing", finalizou Cruz. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 22 set. 2008, p. 10.   




