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Pesquisa apresentada na semana passada pelo Núcleojovem da Editora Abril (responsável 
pela publicação das revistas Superinteressante, Capricho, Mundo Estranho, Guia do 
Estudante, entre outras) revelou que os eventos proprietários, como, por exemplo, Skol 
Beats, são as formas mais positivas de publicidade na opinião do público jovem. 
 
Para chegar à conclusão, desenvolveu-se um índice denominado NC, especialmente criado 
para medir e analisar de que maneira os jovens percebem os formatos publicitários. Sendo 
assim, o índice foi dividido em três áreas: a positiva, a negativa e a neutra. 
 
Denominado Novos Consumidores 2, o estudo (encomendado à empresa de pesquisas Studio 
Idéias) compilou dados e informações coletados de indivíduos com idades entre 13 e 24 anos, 
pertencentes às classes A, B e C. Para chegar aos resultados finais, foram feitas entrevistas 
por meio da internet com 1.494 jovens de todo o País e análises de fotologs. Posteriormente, 
realizaram-se 129 entrevistas (feitas pessoalmente) nas cidades de São Paulo, Rio de 
Janeiro, Porto Alegre e Recife. A primeira edição do levantamento do Núcleojovem foi 
organizada em 2005. 
 
Conforme Brenda Fucuta, diretora do Núcleojovem, o índice NC representa a ponderação dos 
resultados obtidos durante todas as etapas do estudo. "Desta forma, os pesquisadores deram 
notas e pesos para cada um dos formatos publicitários que apareciam, de acordo com as 
respostas desse target. Após o processo, criou-se uma régua que vai de -100 a 100", 
explicou Brenda. 
 
Sendo assim, de acordo com a executiva, na fase qualitativa da pesquisa, definiu-se o que 
poderia ser classificado como as zonas positiva, negativa ou neutra. 
 
Na positiva, além dos eventos, destacam-se o filme de 30 segundos para TV (com 55 do 
índice NC), os advergames customizados (48) e anúncios de páginas simples e dupla em 
revistas (42). 
 
O pop-up foi considerado o formato mais rejeitado (-81 do índice NC), seguido dos panfletos 
(-57) e faixas de rua (-53). Os floa-tings ads e infomercial também são outros formatos 
percebidos como negativos. 
 
"Mais do que um estudo, a pesquisa pretende ser funcional", afirmou Brenda. 
 
Outros meios considerados interessantes pelos jovens entrevistados são os links 
patrocinados, ações com promotores, anúncios diferenciados em papel especial e cartões-
postais. 
 
Apenas para exemplificar, dentre as campanhas citadas pelos entrevistados como inovadoras  
e instigantes está ação criada (em 2007) pela Talent para o lançamento da linha Rainha 
Autêntico, em que um dos anúncios vinha com pacote de figurinhas. 
 
Segundo o levantamento, os meios tidos como neutros (que são "maleáveis", podendo ser 
interpretados de maneira boa ou ruim) são os jingles, flyers, square banner e mídia no 
elevador (20 do índice NC), busdoor (19) e outdoor (18). Outros formatos como mídias 
veiculadas em banheiro, e-mail marketing, spots, banners, propaganda em celular e 
merchandising em programa de TV também são considerados neutros pelos jovens. 
 
CRENÇAS 
 
A pesquisa revelou ainda que os jovens  da atualidade dão mais importância à família, aos 
afetos e ao prazer no trabalho. Conforme o estudo, a mãe é vista como a pessoa mais 
querida entre os entrevistados (92%). E a casa é o espaço favorito desse target (77%), local 
onde há o maior consumo de mídia. Além disso, constatou-se que 31% dos jovens passam a 



tarde toda em casa, dedicando quase oito horas do dia aos seguintes meios: navegando na 
internet (mais de 3 horas); assistindo à TV (cerca de 2 horas); com o rádio ligado (mais de 1 
hora); lendo revista (37 minutos) e lendo jornal (25 minutos). 
 
De acordo com o levantamento, os novos consumidores também valorizam a intimidade, a 
simplicidade, a mobilidade e a liberdade. 
 
Em relação à cidade onde vivem, 55% dos entrevistados dizem que durante os trajetos 
observam e obtêm informações. Outros 30% sentem que se conectam com o que está 
acontecendo. A pesquisa constatou ainda que os novos consumidores buscam e têm 
preferência por lugares fechados. É, portanto, uma geração "indoor". 
 
A respeito da relação dos jovens com as mídias portáveis, o celular é visto por 59% como 
uma forma de ser encontrado a qualquer momento, sendo que 15% dizem que a tecnologia 
expressa a sua personalidade. 
 

 
 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 15 dez. 2008, p. 23.   


