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“Todos os jovens estão  
no  Facebook.” Será?

Ouvi essa afirmação outro dia de um 
cliente, um grande anunciante. Ele havia 
acabado de ler um artigo sobre uma pes-
quisa internacional que trazia no título 
esta frase. A situação confirmou uma 
antiga suspeita: de maneira geral, ainda 
existe uma percepção distorcida por par-
te de muitos executivos de comunicação 
quanto ao comportamento dos jovens 
brasileiros nas redes sociais. A verdade é 
que, quando falamos das redes, observa-
mos  que o jovem brasileiro se comporta 
de maneira diferente do jovem do resto 
do mundo. Por exemplo, ele ainda não 
aderiu de maneira ativa ao Facebook e 
ao Twitter – e quando eu falo de maneira 
ativa, me refiro não somente a abrir uma 
conta, como também a interagir de fato.

Na realidade, o MSN Messenger, o 
Orkut e até o SMS têm um papel muito 
mais relevante no acesso ao jovem - tese 
comprovada no último “Dossiê MTV 
Universo Jovem Screen Generation”. 
Divulgada recentemente, a pesquisa 
entrevistou 2.000 jovens de 12 a 30 anos 
das classes A, B e C, em cinco capitais. Do 
total de entrevistados, 95% disseram usar 
o Orkut para interagir com os amigos e 
outros 94% afirmaram visitar o MSN Mes-
senger. Twitter? Apenas 33% disseram 

usar o microblog. E o famoso Facebook? 
Parece estar mais na imprensa do que no 
computador do jovem brasileiro. Apenas 
21% dos jovens brasileiros afirmaram usar 
a rede social criada por Mark Zuckerberg 
para trocar figurinhas com os amigos. 
Desses, 38% são da classe A; 24 da classe 
B e 17% da classe C. 

O número de jovens que migram do 
Orkut para o Facebook ou que abrem 
uma segunda conta vem crescendo, mas 
de maneira bem mais lenta do que acon-
tece, por exemplo, na Índia. Assim como 
o Brasil hoje, a Índia chegou a ter uma 
penetração muito maior de usuários do 
Orkut, mas que agora está sendo alcan-
çada pelo Facebook. 

Por que, então, essa visão distorcida 
no Brasil? 

Acredito que, em função da carência 
de pesquisas e dados confiáveis sobre o 
universo online (especialmente no que se 
refere às redes sociais), somos obrigados 
a apelar para o nosso feeling e, muitas 
vezes, baseados naquilo que vivenciamos 
como consumidores de mídia, projetamos 
um público jovem estereotipado. Nós, 
profissionais de comunicação, é que 
somos obcecados pelas novidades. Nós 
e nossos vizinhos, amigos e colegas de 

escritório é que somos ávidos usuários do 
Facebook e do Twitter - e às vezes do Fli-
ckr, Foursquare, Instagram, GetGlue, etc.

Outro ponto que contribui para au-
mentar essa distorção é o fato de que o 
assunto “mídia” passou a ser o centro dos 
debates como nunca antes. O resultado é 
uma quantidade absurda de notícias sobre 
a própria mídia, difundidas pelos meios 
tradicionais e digitais. Boa parte, porém, 
é de notícias remendadas, cortadas e co-
ladas, sem uma análise mais profunda e 
muitas vezes com conclusões infundadas 
ou inconsistentes e, no final do dia, nos 
vemos soterrados por uma avalanche de 
informações que mais deturpa nossa visão 
do que esclarece.

Está criado, então, o efeito dominó, 
cuja última peça a cair é a do fiasco da cam-
panha. Aquela em que o criativo apostou 
no feeling baseado no mundo à sua volta; 
o mídia colocou em prática o que ouviu na 
palestra do especialista que, por sua vez, 
leu o artigo do sucesso do Facebook entre 
os jovens norte-americanos e lá se foram a 
campanha e o dinheiro para o lixo.

Mas e você que se informou, pes-
quisou, usou as redes corretas, subiu a 
campanha toda embasada por SEO, SMO, 
Behavior Target e, ainda assim, nada? 

Ocorre que, frequentemente, a agência e 
o cliente se afastam do mais importante 
que é a busca por uma proposição, por 
um conceito e colocam  um peso muito 
grande na tecnologia.

Marshall McLuhan que me perdoe, 
mas, neste caso, o meio não é a mensa-
gem. Tecnologia não é comunicação; é 
apenas o canal pelo qual se leva a informa-
ção (a boa ideia, o conceito) até o jovem. 
E o efeito mágico da tecnologia não existe 
para o jovem? Não. A tecnologia já é parte 
do seu dia a dia, ele está acostumado com 
ela; ele nasceu com ela. Os deslumbrados 
com tecnologia somos nós.

E isso nos leva a mais um dado impor-
tante do Dossiê: dos seis perfis encontra-
dos pela MTV, o menor deles é justamente 
o que a MTV nomeou de “Hedonistas”, ou,  
se você preferir, Geeks, com 13%. Ou seja: 
de cada cem jovens brasileiros, apenas 13 
são realmente fissurados por tecnologia. 

Portanto, pense duas vezes quando 
escutar ou ler que todos estão no Twitter, 
no Facebook, que tudo é on demand, que 
todos têm um smartphone com mil apli-
cativos ou até mesmo que ninguém mais 
assiste à TV ou ouve o rádio. O universo 
jovem é muito maior e mais complexo que 
o nosso círculo pessoal.
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