
IBOPE Inteligência divulga pesquisa que revela as marcas preferidas pelos 
universitários em São Paulo  

Desenvolvido sob encomenda para a revista OFFLINE, o estudo analisa 39 categorias de 
produtos e serviços. 

Pesquisa encomendada pela revista OFFLINE ao IBOPE revelou quais as marcas preferidas por 
jovens universitários da cidade de São Paulo em 39 categorias de produtos e serviços. Nesta 
primeira etapa da pesquisa, os universitários responderam espontaneamente quais suas 
marcas preferidas em 39 categorias divididas em oito grupos: Mídia, Bebida, Setor 
Automotivo, Vestuário, Pessoal, Tecnologia, Educação, Finanças e Estabelecimentos. Foram 
realizadas 350 entrevistas entre os dias 13 e 22 de agosto, com jovens universitários de 35 
instituições de ensino superior na faixa etária de 18 a 27 anos, residentes na cidade de São 
Paulo, num total de 14 mil dados computados. A amostra foi definida com base no último 
censo do ensino superior feito pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira), do Ministério da Educação. 

O resultado, conforme apresentado abaixo, traz as marcas mais votadas em cada uma das 
categorias, listadas em ordem alfabética: 

 

* Nesta categoria, estudo identificou que 20% dos entrevistados não manifestaram preferência 
por nenhum site de comércio eletrônico. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

** As categorias que obtiveram mais de três marcas listadas apresentaram empate, mesmo 
considerado como critério de desempate o número absoluto de votos recebidos.  

 

Na segunda etapa do estudo, prevista para a segunda quinzena de outubro, serão 
entrevistados mais 350 estudantes, com o mesmo perfil da primeira fase, que desta vez 
deverão indicar de forma estimulada qual é a marca que preferem dentre as opções mais 
votadas na primeira fase. A vencedora de cada categoria receberá o “Prêmio TOP OFFLINE – 
As marcas preferidas pelos Universitários” no início de novembro. Haverá ainda o “Grand Prix”, 



com a escolha da marca preferida dentre todas, de forma totalmente espontânea, a ser 
considerada um ícone entre o público universitário. 

“OFFLINE é uma publicação diferenciada que pretende estar cada vez mais próxima dos jovens 
universitários brasileiros, público fundamental, porém pouco considerado, principalmente no 
segmento editorial do país. Por essa razão, em parceria com o IBOPE, realizamos este estudo 
sobre suas marcas preferidas e pretendemos dar continuidade ao prêmio TOP OFFLINE, 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”, afirma Ricardo Carvalho Cruz, publisher da Editora Novo Meio.  

Para o gerente de Planejamento e Atendimento do IBOPE, Marcelo Castilho, a pe squisa mostra 
que os jovens preferem “marcas de renome, com gestão de marketing estruturada”. “No 
entanto, em mais da metade das categorias, uma parcela expressiva dos jovens universitários 
está sem uma marca preferida, o que sinaliza um desafio e uma excelente oportunidade 
estratégica para as empresas”, explica Castilho. “Ainda temos muito que aprender com esses 
jovens, que, além de pertencer a uma geração que testemunhou de perto toda a revolução 
tecnológica, serão as lideranças de um futuro próximo”, completa Ricardo Cruz.   
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