


No começo, era o pátio da escola. Então 
veio a matinê no domingo e, depois, o 
shopping center. Para a atual geração de 
adolescentes e jovens adultas, entretanto, 
a passarela dos desfiles sociais agora é a 
web. "Elas usam a internet para gerenciar 
contatos e conteúdo. Gostam de trocar fo
tos, de se mostrar. É o desabrochar da mu
lher postado na internet, com comentá
rios 2.0", diz Klaus Denecke, professor de 
comunicação digital da ESPM-RJ (Escola 
Superior de Propaganda e Marketing do 
Rio de Janeiro) e consultor de comunica
ção. "Essas meninas pautam o que vão fa
zer pelo digital, não é a TV ou o jornal que 
vão dizer isso a elas. Fazem isso falando 

com os amigos nas redes sociais e no MSN 
Messenger, que utilizam como telefone, e 
trocando mensagens de texto pelo celular, 
que é o que mais fazem por custar menos. 
Elas seguem o buzz da internet." 

O professor lembra que as garotas de 
12 a 14 anos são completamente tecnoló
gicas - pegaram o pós-estouro da bolha, 
com computador em casa e na escola. 
Já as de 15 a 20 não são nativas, têm um 
pouco de sotaque e já não falam a l íngua 
w w w com a mesma naturalidade. "Mas 
a relação de todas com o universo digital 
é uma completa ruptura do que a gente 
entende como realidade. Para elas, a rea
lidade é expandida." 

Nascidas nos anos 90 ou na virada do 
século, as meninas de 12 a 17 anos repre
sentaram 5,1% do total de internautas bra
sileiros ativos que, em janeiro, acessou a 
internet de casa ou do trabalho, segundo o 
Ibope//NetRatings. Quando a faixa etária 
é de 12 a 20 anos, elas pulam para 7%. Mas 
o Ibope não mede o tráfego em Ian houses, 
cujo grande público são os teens da classe 
C. De acordo com o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), 37,8% dos 
internautas do País usam centros públicos 
de acesso para navegar na web. 

Em janeiro, o uso total do computador 
por adolescentes de 12 a 17 anos foi de 45 
horas e 22 minutos, em média, e cada um 
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consumiu 1,9 mi l páginas; as meninas de 
12 a 17 anos ficaram na internet por 39 
horas e 51 minutos. "Garotos gostam mais 
de games e sites de download gratuitos, o 
que eleva o tempo de navegação", diz José 
Calazans, analista de mídia do Ibope. 

E o que elas fazem online? Além dos en
dereços top de popularidade nessa idade 
- MSN Messenger, Orkut e YouTube -, as 
meninas têm grande presença em portais 
de moda e música, na rede social Habbo 
e sites para assistir a vídeos e programas 
em live streaming. 

"O Formspring teve muito destaque no 
mês de fevereiro por causa das adolescen
tes do sexo feminino. O Orkut é o site prin
cipal desse segmento, e o mais antigo em 
que elas aparecem. Em janeiro, elas apa
receram bem no Twitter, e não costumam 
ficar lá. Jovens brasileiros dessa faixa etá
ria não estão no Facebook - só depois dos 
20 anos. O Orkut é a rede social dos teens 
no Brasil", diz Calazans, observando ain
da que elas usam um pouco mais de MSN 
e Orkut do que eles. 

A ONDA DE CRIAR E MOSTRAR 
Se a barreira para as adolescentes explo
rarem com total desenvoltura o universo 
digital é o dinheiro - para elas restrito ou 
controlado pelos pais e simbolizado pela 
ausência de cartão de crédito para fazer 
compras online -, sobram qualidades que 
tornam o nicho uma menina dos olhos 
para as marcas: engajamento, capacidade 
de começar e espalhar barulho, ávido de
sejo por informação sobre seus temas de 
interesse, comprometimento com conteú
dos de seu agrado. 

"Uma ação digital para esse target só 
faz sucesso se a marca tiver empatia e 
seu público adotar sua causa", diz Tiago 
Ritter, sócio-diretor da agência de comu
nicação interativa W3haus. O perfil delas 
e deles é diferente nessa idade, ele obser
va. "Meninas gostam de se relacionar e se 
exibir, de estar na vitrine. O menino é um 
pouco mais no seu canto. Elas querem 
conversar, interagir, eles querem compe
tir com os outros garotos para ver quem 
fica no topo do ranking de um jogo. Esse 
público gosta muito de moda e música e 
tem inquietude por novas uti l izações: por 
mais que você queira dar um caminho, 
elas gostam de transgredir." 

Quando a Til ibra decidiu criar uma 
extensão da marca Plush Poison no digi
tal - personagens femininas descoladas 
e roqueiras, com traços modernos, que 
adornam cadernos e uma série de ma
teriais escolares que fogem do estereoti
pado cor-de-rosa feminino -, a W3haus 
criou um concurso para escolher a ter
ceira Plush Poison, que seria criada pelo 
próprio público. A primeira etapa era 
criar um avatar. 

"Diversos deles se tornaram ícones de 
MSN, de Orkut. Meninas faziam galerias de 
avatares Plush que elas criavam no Flickr. 
Uma das participantes do Big Brother 
Brasil 9, a Francine, colocou um avatar 
no blog dela. E o site Baixaki pôs em sua 
página o link para a nossa página como 
'criador de avatares'. A marca criou algo 
que virou um criador de avatares para as 
jovens", lembra Ritter, sobre a primeira 
fase do concurso. 

A segunda etapa era um teste de conhe

cimentos musicais, e a terceira, um jogo 
no estilo Guitar Hero que a menina jogava 
para passar de fase. Na quarta e última, de 
disputa de popularidade, as teens saíam 
a campo - ou seja, nas redes sociais - fa
zendo campanha para votarem na sua 
personagem. O tempo médio de acesso ao 
site foi de 10 minutos, e o concurso rece
beu mais de 500 mi l votos para a eleição 
do melhor avatar. O site acumulou mais 
de 260 mi l visitas e usuár ias cadastradas. 
Cerca de 30 mi l meninas salvaram avata
res em seus computadores, para uso em 
Orkut, MSN, blogs e Flickr. 

No começo de 2010, para promover pro
dutos da Tilibra na época de volta às aulas, 
a agência colocou em campo - ou melhor, 
na web - mais dois Desafios dos Avatares, 
uma extensão da primeira campanha: 
Avatar Show de Rock e Avatar Anos 80. O 
tempo de visitação ao site subiu para 12 
minutos e, finalmente, para 14 minutos. 
"Imagine uma marca em contato com seu 
público por esse tempo, que na internet é 
uma eternidade. Quando a gente cria uma 
ferramenta para essas meninas, você per
de o controle - para o bem. O tão cobiçado 
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boca a boca virtual, para as adolescentes 
brasileiras, é via Orkut. Elas não estão no 
Twitter, e para o Facebook existe migra
ção", afirma Tiago Ritter. 

O target eram as meninas de 12 a 16 
anos, mas no fim a marca acabou con
quistando consumidoras de até 20. Outro 
tema importante, nessa faixa etária, é a 
questão das tribos. "Elas buscam relacio
namentos, e na internet isso se potenciali
za de forma absurda, não há mais barrei
ras geográficas. Você está a um clique de 
se relacionar com quem gosta do mesmo 
tipo de música que você. Percebemos que 
a meninas criavam uma personagem que 
representava elas mesmas", diz ele. 

Carolina Andrade, analista de marke
ting da Tilibra, diz que a Plush Poison não 
faz mais ações off-line e não precisa mais 
de verba para divulgação. "O objetivo era 
consolidar a marca e divulgar os produ
tos, além de associar a marca ao univer
so digital, onde as adolescentes passam a 
maior parte do tempo. Conseguimos uma 
grande repercussão, principalmente na 
divulgação espontânea entre blogueiras e 
nas redes sociais, o que criou um público 
cativo para as ações da marca." 

E S T I L I S T A S E F A S H I O N I S T A S T E E N S 

Para essa geração de meninas, moda tal
vez seja o equivalente ao esporte para os 
rapazes. Mesmo a (grande) fatia que não 
deseja trabalhar nessa área tem obses
são por dicas de estilo, roupas e acessó
rios, tênis e sapatos. Isso explica o alto 
índice de acesso a portais de moda entre 
o segmento e o sucesso entre esse públi 

co de programas na TV a cabo com apelo 
fashion, como o reality show Brazil's Next 
Top Model (canal Sony) e a série Gossip 
Girl (Warner Channel), que transformou 
a personagem Serena van der Woodsen 
(Blake Lively) numa espécie de Carrie 
Bradshaw das adolescentes. 

Com o objetivo de popularizar a Lycra 
entre o segmento, a marca apostou em um 
concurso para revelar talentos voltado a 
estudantes de moda e jovens interessadas 
no gênero. Pelo site www.lycrafuturede-
signers.com.br, as candidatas tinham de 
criar uma coleção de moda praia, e as oito 
finalistas fizeram um desfile real no Rio, 
com o stylist Felipe Veloso na produção 
e jurados da Salinas e da Cia. Marít ima. 
Todo baseado em internet, foi divulgado 
em algumas redes sociais - Twitter e Fa
cebook -, além do YouTube. Palestras fo
ram feitas "em duas 
ou três" faculdades 
de moda de quatro 
cidades: São Paulo, 
Bio, Fortaleza e Por
to Alegre. O prêmio 
era um estágio em 
uma grande marca 
de moda praia. 

Foi a primeira vez 
que a Lycra investiu 
no digital. "Recebe
mos inscrições de 
Belém a Caxias do 
Sul, do Tocantins, de 
Roraima. Consegui
mos comunicar toda 
a mensagem da mar

ca. A repercussão na internet foi incrível 
e gerou uma bola de neve gigantesca", diz 
Carolina Sister, diretora de marketing da 
Lycra para a América Latina. 

Esse público é importante, segundo 
ela, mesmo sendo o target da marca as 
mulheres mais velhas, de 18 a 35 anos. 
"Há um tempo fazemos produtos para 
adolescentes. Essas meninas são nossas 
futuras consumidoras e futuras estilis
tas. Temos de seduzi-las, mostrar que 
Lycra não é uma etiqueta da mãe delas, 
é delas t ambém. São as nossas consumi
doras do futuro, assim que entrarem no 
mercado de trabalho." 

A ação ficou a cargo da Repense, que fez 
uma parceria com a produtora de moda e 
conteúdo Bando de Loucas. "Quando fo
mos estudar o público-alvo, cruzando a 
faixa etária com o tema moda, descobri-
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mos que esse assunto já rodava muito na 
internet: redes sociais, blogs. Era o melhor 
jeito de falar com esse target", conta Ota
vio Dias, presidente da agência. "A menina 
dessa idade que curte moda está antenada 
com quem dita moda na internet, de uma 
blogueira teen a uma Julia Petit. Mesmo 
nas universidades menos elitizadas, seja 
a garota da classe A ou da classe C, elas 
estão conectadas." 

O Lycra Future Designers vai ser ree
ditado em 2010. "Percebemos que é des
necessário verba para mídia. Só com as 
redes sociais e os blogs que falam sobre o 
assunto moda, e com o engajamento das 
jovens, nós já conseguimos atingir o re
sultado", diz Dias. 

Outro exemplo de como a moda virou 
coisa séria (ou diversão garantida) para as 
jovens e não tão jovens é o byMR (www. 
bymk.com.br), rede social segmentada, 
apelidada de "a comunidade brasileira de 

moda", criada por dois ex-executivos de 
TI (casados com profissionais da área de 
moda). Feito em Silverlight, ele permite 
que o internauta brinque de montar looks 
de moda, a partir de um menu com mais 
de 400 mi l roupas e acessórios, de cente
nas de marcas. 

A rede superou 65 mi l usuár ios cadas
trados, com 320 m i l visitantes por dia e 
impressionantes 30 minutos de tempo mé
dio de navegação. O público? Mulheres são 
96%, a maioria na faixa de 15 a 30 anos, 
das classes A e B. Parcerias com diversas 
marcas e personalidades da moda foram 
fechadas, de Renner e H.Stern à colunista 
Cristiana Arcangeli. 

A ERA DOS BL0GUEIR0S-C0LÍRI0S 
Sinônimo de revista das adolescentes, ge
ração após geração, com primeira edição 
datada de 1952, a Capricho, da Editora 
Abr i l , "teve de mudar", segundo Phelipe 
Cruz, editor do site Capricho Online. "A 
mudança aconteceu junto com elas. Há 
três anos, o site reproduzia as matér ias 
da revista, com alguns extras. Percebe
mos que ele tinha de ter conteúdo exclu
sivo", diz. 

Hoje, o www.capricho.com.br é o maior 
site teen do mundo, com 70 milhões de 
page views mensais e 2,5 milhões de v i 
sitantes únicos. No Twitter, onde são pos
tados promoções e concursos, a revista 
tem 250 mi l seguidores, a comunidade no 
Orkut do blog Vida de Garoto, hospedado 
no site, r eúne 65 mi l membros, e a reda
ção recebe cerca de mi l e-mails de leitoras 
por dia. Cartas? Hoje em dia, são enviadas 
uma ou duas por mês . 

A parte mais acessada pelas leitoras são 

os blogs. O Vida de Garoto, alimentado por 
três meninos anônimos que se tornaram 
Colírio (seção famosa da revista e do site, 
com fotos de meninos bonitos), é sensação 
e transformou-se até em websérie . Em 
abril, estreia Vida de Garoto - A Série, que 
mostrará , em seis episódios, as férias dos 
blogueiros-colírios. A TV também passou 
a ser explorada: em 2009, a Capricho le
vou à programação do canal pago Boome
rang o reality show Temporada de Moda, 
com candidatas tendo de criar um edito
r ia l de moda para a revista. A vencedora 
virou estagiária de estilo do veículo. Neste 
semestre chega aos televisores a segunda 
temporada do programa. 

"Estamos indo t ambém para a TV, mo
bile, apostamos no t ransmídia total. O 
braço digital é essencial, porque as meni
nas vivem na internet, mas é preciso falar 
a linguagem delas", diz Cruz. A versão do 
site para iPhone foi disponibilizado, e há 
serviços de horóscopo diário, dieta e dicas 
de moda por SMS, além de l inks exclusi
vos de fotos. "Hoje, mandamos para elas o 
novo make-up da Lady Gaga e o novo ca
belo da Kelly Osbourne. Se pensamos em 
fazer uma ação futuramente, precisamos 
sempre pensar que, para esse segmento, 
futuramente é sempre daqui a dois meses. 
Elas sempre estão nos lugares antes do es
perado." 

No portal da M T V Brasil , outro veículo 
jovem nacional que nasceu na mídia tra
dicional, de 400 sites hospedados, apenas 
40 são ligados diretamente à programa
ção da TV. O Portal MTV, hoje com 2,5 
mi lhões de visitantes únicos , registrou 
crescimento de 60% de visitas ún icas de 
2008 para 2009. 

http://bymk.com.br
http://www.capricho.com.br


"O que a MTV fez foi apostar em várias 
mídias diferentes, porque nem tudo é 
adaptável para a TV. Mas ela pode movi
mentar muito a web", diz Mauro Bedaque, 
diretor de conteúdo digital da emissora, 
que abriu também um canal de interativi
dade via mobile, com conteúdo de moda, 
beleza e saúde, onde a menina pode até re
ceber, via SMS, como seria um beijo com 
o garoto dos seus sonhos. "Se você presta 
um serviço que dialogue com elas diaria
mente, elas vão arrumar uma graninha 
para pagar por ele." 

Ele conta que os sites mais acessados 
pelas jovens de 12 a 20 anos tratam de 
moda, beleza, música, namoro e relacio
namento. "Essas meninas são um sub-
segmento important íss imo, porque são 
muito engajadas. Quando criam um rela
cionamento com um conteúdo, são fiéis. 
Participam, servem para viralizar, são 
grandes divulgadoras." 

Focado nas meninas novinhas, o Portal 

da Mar i Moon, uma celebridade da inter
net, é um dos dez mais acessados do www. 
mtv.com.br. Outro sucesso é o It MTV, que 
traz o aplicativo byMK para quem quer 
brincar de stylist. "Elas adoram ferra
mentas ligadas à moda, gostam de brincar 
de arrastar peças e montar looks, de cus
tomizações que podem fazer elas mesmas 
- e de ler os comentários dos outros sobre 
suas criações", diz Bedaque. 

Um estudo norte-americano mostrou a 
mudança na forma de consumir TV, espe
cialmente nas faixas etárias mais baixas. 
Pesquisa feita pela Raiser Family Founda
tion e pela Universidade Stanford com 2 
mi l americanos entre 8 e 18 anos levantou 
que 59% deles assistem aos programas de 
TV da forma tradicional, no televisor, se
guindo os horários das emissoras. Já 41% 
usam também outros aparelhos para ver 
conteúdo televisivo: sites de compartilha
mento de vídeos, smartphones e iPods. 
Embora a TV ainda detenha o conteúdo 

mais consumido na área de entretenimen
to, o tempo diante dela caiu: em dez anos, 
são 25 minutos a menos dedicados a ela. 

R E A L I D A D E E X P A N S I V A 

O comportamento de navegação do seg
mento é muito homogêneo, da menina da 
classe A à da classe D, no Brasil e no exte
rior, segundo Klaus Denecke, da ESPM-RJ. 
"O gosto t ambém está globalizado - caso 
do menino dos filmes Crepúsculo, Robert 
Pattinson. Em 2003, o galã teen no Brasil 
era o Rayky Brito", diz o professor. 

Quem tem computador próprio, que 
não precisa dividir com os pais e i rmãos , 
fica de três a quatro horas d iár ias onli
ne em dias de semana e de seis a oito aos 
sábados e domingos. Gostam de baixar 
fotos, músicas e de blogs, a evolução do 
antigo querido diário. "A gente para tudo 
para acessar a internet; elas ficam co
nectadas füll time. Estão fazendo alguma 
outra coisa no quarto, o computador apita 
que chegou uma mensagem nova e elas 
voltam para ele." 

Denecke se impressiona com o que cha
ma de "capacidade de convergência" des
sas meninas. "Elas lidam naturalmente 
com a realidade expansiva. Misturam, 
inclusive psicologicamente, a realidade 
tangível e a intangível, e relações virtuais 
têm a mesma força, e talvez mais emoção, 
que as reais", explica. Mais sobre elas: 
acham jornais e catálogos irrelevantes. 
"O que man tém a relevância, para esse 
segmento, são eventos, como shows, bala
das e cinema - é a extensão das redes so
ciais para elas, o desfile, o 'quem é amigo 
de quem', o 'quem é mais popular'." 

Agências e marcas ainda têm dois mun
dos distintos, o off-line e o online, e, para 
falar com esse público, precisam mudar, 
na sua visão. "Essas teens são t r ansmí -
dia: quanto mais convergência, melhor. 
Para elas, não há diferença entre compu
tador, celular e TV. E, mesmo dentro da 
propaganda digital, há a tradicional e a 
não tradicional. Elas não dão a mín ima 
para banners, pop-ups; não entendem 
isso e se sentem incomodadas. Preferem 
a comunicação por conteúdo e gostam 
quando a propaganda é natural, fluida, 
pouco interruptiva." • • 
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