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O estudo Juventude 30 Qui-
lates: A Idade que Vale Ouro, re-
alizado pela Viacom Networks, 
proprietária dos canais de TV 
fechada Nickelodeon, Nick Jr, 
Vh1, MTV Hits e MTV Jams, 
apresenta um novo retrato 
do público jovem. A pesquisa 
envolveu a participação de 28 
mil pessoas, em 18 países, com 
fóruns de discussão online, 
entrevistas com especialistas, 
pesquisa etnográfica e entre-
vistas online, com o intuito de 
entender e avaliar os atuais 
hábitos dos jovens. 

A gerente de pesquisa e 
responsável pelo departamento 
de pesquisas da Viacom Bra-
sil, Bea triz Mello, afirma que 
entender essa faixa etária é 
importante para os negócios da 
marca, já que 45% do mercado 
dirige seus investimentos para 
essa faixa etária.

Beatriz revela que o grande 
interesse no estudo era desco-
brir quem é o novo jovem de 
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25 a 34 anos. “Antes, eles eram 
mais engajados politicamente e 
tinham ligação forte com a fa-
mília. Agora, com o aumento da 
expectativa de vida, a juventude 
foi estendida. Eles querem viver 
a vida de maneira plena.” Há um 
detalhe interessante: no mundo, 
78% desse público entre 25 e 34 
anos afirma que deseja aprender 
mais e desenvolver suas habili-
dades. No Brasil, esse índice é 
maior: 88%.

A pesquisa mostra que o 
jovem está em busca de maturi-
dade emocional e funcional. Para 
melhor compreender a juventu-
de, ela foi dividida em três eta-
pas: adolescência — momento 
da descoberta, insegurança; fase 
da experimentação — compre-
endida pelos jovens de 20 anos, 
que ainda têm muitas dúvidas, 
mas já sabem o que não querem; 
e a última, que vai dos 25 aos 
35 anos, na qual muitos con-
quistaram a maturidade emo-
cional e muitos a funcional, mas 

poucos atingiram a duas. Essa 
categoria foi subdividida em 
quatro segmentos: sonhadores 
nostálgicos, garotos crescidos, 
bem-resolvidos e pretendentes 
ao sucesso.

Beatriz conta que o estudo 
se concentrou nessa última 
categoria, grupo que antes era 
classificado como adulto, mas 
que atualmente ainda usufrui da 
juventude, o que é importante 
para as marcas e seus negócios. 
“É uma geração mais feliz, con-
fiante, exigente com ela mesmo 
e com independência financeira 
condicionada por seus interes-
ses”, detalha.

Na sexta-feira, 6, os dados 
foram apresentados para anun-
ciantes e agências, para que 
saibam como se relacionar com 
esse público, já que é um target 
em potencial e que irá crescer 
nos próximos anos. “O mercado 
precisa saber quem são eles para 
fornecer os serviços que eles 
desejam”, emenda. 

As discussões e diferentes 
posições quanto ao projeto de lei 
que regulamentará a publicidade 
para crianças no País foram o fio 
condutor dos painéis do dia de 
abertura da 1a Conferência Inter-
nacional de Marketing Infantil. O 
polêmico PL 5921/2001 permeou 
os debates de todas as sessões. 

Atualmente, o PL está em 
análise pela Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e 
Informática, da Câmara Federal; 
em outubro, ele foi votado pela 
Comissão de Desenvolvimento 
Econômico, Indústria e Comér-
cio. Na ocasião, os deputados 
da comissão aprovaram, com 
apenas um voto contra, o texto 
substitutivo do PL, apresenta-
do pelo relator Osório Adriano 
(DEM-DF), que reconhece serem 
suficientes para reger o tema as 
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Projeto de lei na mira
leis já existentes. 

Uma das posições mais 
 veementemente contrárias à 
proposta em trâmite em Brasília 
partiu do representante da indús-
tria de licenciamentos. Sebastião 
Bonfá, presidente da Associação 
Brasileira de Licenciamentos 
(Abral), ressaltou os 1,5 mil 
empregos diretos mantidos pelo 
setor e os R$ 4 bilhões que os 
licenciamentos movimentarão 
em 2009. “Não somos contra a 
regulamentação. Mas já existem 
órgãos competentes que fazem 
isso, como o Conar”, afirmou. 

Em defesa da participação 
do governo na regulamentação 
da publicidade para crianças, a 
gerente geral de monitoramento 
e fiscalização de propaganda da 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa), Maria José 
Delgado, citou números de estu-
dos nacionais e internacionais. 

Um mostrava que a estru-
tura da pirâmide de anúncios 
de produtos alimentícios é exa-
tamente inversa à da pirâmide 
de alimentação ideal. O outro 
indicava que, para cada dólar 
gasto pela Organização Mundial 
de Saúde (OMS) para promover 
uma alimentação saudável, US$ 
500 são gastos pela indústria de 
alimentos para a promoção de 
seus produtos processados. 

Maria José, da Anvisa: para cada 
dólar gasto em prol da alimentação 
saudável, US$ 500 vão para a promoção 
de alimentos processados
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