
Para atrair um público que está sempre mudando, veículos investem em multiplataformas de conteúdo jovem 

Por A N A C R I S T I N A DA CONCEIÇÃO 

A mesma percepção tem Maria Paula 
Letti, coordenadora de produto do Kzuka, 
plataforma jovem do Grupo RBS. "A idade 
é de 13 a 25, mas também pode ser 35 anos" 
observa. Sua experiência no Kzuka trouxe 
outras duas lições. A primeira é que tribo 
é coisa antiga. "Eles fazem parte de todas 
as tribos" esclarece. A segunda é que, en-
tra geração, sai geração, o grupo de amigos 
contínua sendo uma referência importan-
te. "A turma é o termômetro dessa galera" 

"O jovem é apaixonado pela internet, 
mas contínua comprando revista porque 
temos um contato muito próximo com o 
leitor e estamos constantemente nos rein-
ventando" acrescenta Mietto, citando um 
milhão de fãs no Facebook e quase um mi-
lhão no Twitter. 

Estratégia dos jornais 
Em busca de futuros leitores, o Extra, 

jornal popular da Infoglobo, lançou em ju-
lho o projeto 6 Que Sabem, do qual partici-
pam seis jovens do Rio de Janeiro entre 14 
e 19 anos que atuam como conselheiros e 
sugerem à redação assuntos relevantes 

chegaram a um modelo de interatividade 
ideal. "São mais canais de venda. Esses ve-
ículos postam as informações, as pesso-
as compartilham ou até respondem, mas 
ainda não são veículos de troca de verda-
de, não existe ainda uma conversa" obser-
va, ao apontar que oferecer conteúdo "jo-
vem" por si só, não é suficiente. "Nos gran-
des portais, o nível de interatividade é mui-
to baixo. Eles até dão o direito de comen-
tar, mas é como um monólogo coletivo de 
um jantar em família: todo mundo coloca 
sua opinião e ninguém ouve a opinião de 
ninguém" critica. 

A mídia, por sua vez, prefere quantificar 
os compartilhamentos no Facebook e os fãs 
no Twitter e trabalha com uma definição de 
jovem que extrapola os limites de faixa etária. 
Dimas Mietto estima que, mensalmente, as 
plataformas online e off-line das revistas Su-
perinteressante, Mundo Estranho e Guia do 
Estudante "conversem" com três milhões de 
jovens entre 15 e 29 anos. A moçada acima 
dos 20 anos entra nessa conta porque, ape-
sar de já formada e trabalhando, adota ati-
tudes e comportamentos de jovens. 

cipalmente os adolescentes, está sempre 
mudando o foco. 

"É um público que se movimenta muito 
rápido: compartilha mais, exige mais aten-
ção, mais cuidado e mais contato" observa 
Dimas Mietto, diretor do núcleo infanto-ju-
venil da Abril, que edita Superinteressante, 
Guia do Estudante e Mundo Estranho. "O 
jovem influencia bastante nossa pauta, 70% 
do que a gente produz é conversando com 
eles" garante. 

A fórmula é colaboratividade e mobiliza-
ção, ensina Rodrigo Clemente, presidente 
da agência Mercado Jovem, que distribui a 
revista impressa Offline em escolas e facul-
dades. "Não adianta criar uma campanha 
para o jovem e deixá-lo lá sentado. Tem de 
ouvir, tem de deixar interferir, participar, co-
laborar. Ele é um cara de atitude." 

O critério da participação e da interati-
vidade faz o professor Felipe Wasserman, 
do Centro de Inovação e Criatividade da 
ESPM, duvidar do sucesso das grandes gri-
fes da mídia tradicional em atrair as jovens 
audiências. Ele lembra que as plataformas 
online destinadas a esse público ainda não 

0universo digital é o habitat de adoles-
centes e jovens, que passam mais de 

cinco horas diárias ligados na internet e 
nas redes sociais em busca de lazer, infor-
mação, estudo, relacionamento e trabalho. 
Para atrair hoje a audiência de amanhã, a 
mídia tradicional investe em plataformas 
que integram o online, o off-line, promo-
ções e eventos em busca de conexão com 
um público que influencia as decisões de 
consumo da família. 

"São eles que ditam o que é cool" sa-
lienta Lucas Fonda, diretor-geral da revista 
Ragga, publicada pelos Diários Associados 
para os jovens de Minas Gerais. "O jovem é 
provavelmente o segmento mais comple-
xo de se conquistar. Por ter muito acesso a 
um volume cada vez maior de informação, 
o anunciante precisa dirigir sua comuni-
cação a plataformas que sabem trabalhar 
a mesma linguagem desse público" avalia. 

Ouvir a "galera" é fundamental para pro-
duzir um conteúdo realmente atrativo para 
meninas românticas, meninos aventurei-
ros, fãs do rock, jovens engajados. E ouvir 
o tempo todo, porque esse pessoal, prin-
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para a moçada. O jornal estima em 23% da 
sua audiência impressa e online os leitores 
entre 10 e 24 anos. 

Segundo a coordenadora do projeto, a 
jornalista Hérica Marmo, já nos primeiros 
posts publicados no blog deu para perceber 
que o conteúdo produzido pelos jovens "al-
cança um público que seria mais difícil de 
atingir com nossas matérias." Um exemplo 
foi o post sobre a falta que o personagem 
Harry Potter faz, um ano depois do fim da 
saga: teve 950 compartilhamentos espon-
tâneos nas páginas de fã-clubes do perso-
nagem no Facebook e 3.371 cliques a par-
tir da rede social. 

"Outro ganho com o grupo foi o olhar 
atento para assuntos que talvez passassem 
despercebidos no jornal" admite Hérica, re-
ferindo-se ao cancelamento de um show 
de rock porque a banda descobriu que no 
mesmo evento haveria um rodeio. "Isso 
mostrou a preocupação com os maus-tra-
tos a animais e a valorização de artistas que 
não colocam o dinheiro em primeiro lugar." 

A estratégia do tradicional Estadão foi 
incorporar a perspectiva jovem na refor-
ma editorial e gráfica realizada em 2010 e 
conhecida como Redesenho. "O jovem não 
quer ser confinado num ou noutro cader-
no, ele quer se ver contemplado, quer en-
tender toda a massa do noticiário do jor-
nal" afirma o diretor de conteúdo do Gru-
po Estado, Ricardo Gandour. 

Entre outras mudanças, foi criada uma 
"barra de soft news" na capa do jornal para 
destaques e ilustrações sobre música, arte, 
cultura, esportes. "Ao mesmo tempo, relan-
çamos nosso site, que foi pioneiro no Brasil 
na diagramação de tela em duas colunas, 
lado a lado: a coluna da esquerda, chama-
da de Importantes, e a da direita, de Interes-
santes',' acrescenta o diretor. Aos sábados, o 
Caderno 2 virou o C2+música, com espaço 
garantido para música pop, eletrônica e de 
vanguarda. O jornal também lançou o ca-
derno.edu, ligado a temas do período da fa-
culdade e entrada no mercado de trabalho. 

Na Folha de S.Paulo, o editor executivo, 
Sérgio Dávila, salienta a presença "agres-
siva" do jornal nos meios digitais como in-
ternet, smartphones e tablets. "Nossa audi-
ência nesses meios tende a ser mais jovem 
que a do meio papel',' observa. O jornalis-
ta lembra que, há dois anos, a Folha criou 
a primeira editoria de mídias sociais dos 
grandes jornais brasileiros, com a função de 
ampliar a presença no Facebook e Twitter. 
"A Folha é hoje um dos cinco maiores jor-
nais do mundo em número de amigos no 
Facebook, tendo ultrapassado o primeiro 
milhão',' garante. 

Como portas de entrada no meio jovem, 
Dávila cita ainda o suplemento Folhinha, a 
página Folhateen e o caderno Tec (tecno-
logia), as pautas para jovens no caderno de 
Empregos e Carreiras e edições especiais 
com guias para estudos no exterior, MBA, 
primeiro emprego etc. 

Conectadas e antenadas 
Revistas dedicadas às adolescentes co-

mo Capricho e Todateen mantêm um mo-
nitoramento constante desse público inte-
ressado em moda, beleza e jovens ídolos 
pop. "Vamos ao shopping e às baladas com 
elas, montamos grupos online de pesqui-
sa, criamos uma rotina de enquetes no si-
te'', conta Giuliana Tatini, diretora de reda-
ção de Capricho. 

A revista circula com 148 mil exem-
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piares mensais e o site exibe a marca de 
mais de 67 milhões de pageviews e 4,5 mi-
lhões de visitantes únicos. O conteúdo mo-
bile via SMS é assinado por 281 mil pes-
soas e a marca também está presente nas 
redes sociais. 

"Nossa premissa é estar onde a garota 
brasileira está. Estamos o tempo todo mo-
bilizados para criar conhecimento e desen-
volver ferramentas e atrações, que podem 
ou não durar, podem ou não vingar" frisa 
Giuliana. O licenciamento de produtos é 
outro negócio em expansão. "Só neste ano 
lançamos esmaltes, tênis, chinelos e uma 
coleção de roupas com a C&A." 

O público-alvo são as meninas de 13 a 
17 anos, das classes AB e um pouco da C. 
"Nossa leitora é uma garota conectada, que 
tem os ídolos pop como referência impor-
tante e um bom relacionamento com pais, 
amigos e até garotos. Ela está descobrindo 
seu estilo e por isso tem muito interesse em 
moda e beleza" descreve a diretora. 

O foco são as garotas, mas os meninos 
também são impactados pelo Festival Un-
derage na Capricho, que atrai 15 mil jovens 
a cada edição. O evento acontece este ano 
no final de setembro, no Espaço das Amé-
ricas, em São Paulo, com a presença de três 
bandas internacionais. Assinantes da revis-
ta têm desconto no ingresso. 

O resultado dessas iniciativas é a atra-
ção de anunciantes que querem conversar 
com esse público. "Quando eles nos pro-
curam, geralmente estão em busca de so-
luções totais (multiplataformas), de enga-
jamento (virtuais ou reais) e com uma lin-
guagem (visual e escrita) atualizada — um 
grande desafio, aliás. Nós compartilhamos 
com estes anunciantes nosso modo de fa-
zer" conta Giuliana. 

Com 102 mil exemplares mensais e 1,2 
milhão de leitoras, a Todateen, publicada 
pela Alto Astral, se apresenta como a segun-
da revista em circulação para meninas de 
13 a 17 anos das classes A e B, "antenadas, 
despojadas, românticas, que adoram novi-
dade e palpitam muito nas compras de ca-
sa" descreve a gerente de marketing da edi-
tora, Flaviana Castro Guimarães. 

Tal como Capricho, na Todateen o mo-
nitoramento das redes sociais, as pesquisas 
e clubes de leitores são estratégicos para 
identificar se o rapaz que faz sucesso hoje 
com as meninas continuará em alta daqui 
a dois meses. "O público adolescente mu-
da muito rápido" lembra Flaviana. 

O site da revista conta com quatro mi-
lhões de pageviews, 500 mil visitantes 
únicos e 180 mil meninas cadastradas 
para personalizar o conteúdo do jeito 
que elas querem. A revista também es-
tá disponível em tablet para orientar as 
leitoras sobre moda, maquiagem e com-
portamento. 

Sandro Paveloski, diretor editorial da 
Alto Astral, observa que a revista impressa 
conversa bem com as plataformas digitais 
graças à periodicidade. "O meio revista não 
tem a velocidade do jornal diário. Essa in-
formação, menos perecível, dá um tempo 
para a menina ler e refletir sobre a matéria, 
fazer testes de comportamento na revista e 
nos aplicativos" afirma. 

A promoção Estrela Teen é outra estra-
tégia para renovar a audiência e aumentar 
o tráfego do site. No ano passado, o site da 
ação recebeu quase três milhões de votos 
e a leitora mais votada e suas amigas segui-
ram a banda Restart em dois shows. 
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Mesmo com o poder de-atração da 
internet, a televisão ainda ocupa a 

maior fatia do tempo que meninos e me-
ninas de dez a 17 gastam com mídia — 
quase 4,5 horas por dia, perdendo apenas 
para as cinco horas do videogame (veja 
quadro). O conteúdo ainda é a chave do 
sucesso para atrair os jovens, garante Die-
go Guebel, diretor-geral de conteúdo da 
Band, que dá como exemplo de renova-
ção o programa Pânico. 

"Com mais de 50% da audiência com-
posta por jovens de quatro a 24 anos, o 
programa chega a ficar em primeiro lu-
gar entre os adolescentes de 12 a 17 anos 
no horário" afirma, ao citar outros progra-
mas da casa, como Agora É Tarde, com 
Danilo Gentili, e CQC, que foca no jovem 
entre 18 e 34 anos e continua crescendo 
em audiência em sua quinta temporada. 

"Diversos estudos apontam uma conver-
gência do meio digital com a TV direção que 
nos leva a oferecer um conteúdo exclusivo e 
inédito na rede, assim como o Pânico 3.0 e 
CQC 3.0" lembra Guebel. A produção des-
ses programas, garante, está o tempo todo 
se alimentando dos fatos no ritmo da inter-
net. "Um hit ou meme digital tem relevân-
cia quase que imediata na pauta. É um pro-
cesso de retroalimentação das duas mídias." 

Mesmo favorecidos pelo caráter seg-
mentado de sua programação, os canais 
de TV por assinatura também se mobili-
zam para oferecer um cardápio mais pa-
latável para as jovens audiências. Na re-
de Telecine, a sessão Superestreia dos ca-
nais Premium e Pipoca tem sua maior au-
diência entre o público de 12 a 24 anos, 
e a sessão Top Fun, para o público de 12 
a 17 anos, com filmes de ação, comédia, 
aventura e animação. 

"O Megapix tem sessões especiais foca-
das no público jovem, como a Megateen. 
Durante a sessão, o Megapix é o canal de 
filmes com a maior audiência do público 
de 12 a 17 anos" afirma o gerente-geral 
Sóvero Pereira. 

Já o Multishow tem como alvo os jo-
vens de 18 a 34 anos que curtem músi-
ca, produção nacional e programas de 
humor, lembra o diretor-geral Guilherme 
Zattar. "Como o nosso público usa muito 
a internet para se entreter ou se informar, 
esta é uma mídia certeira de dissemina-
ção do conteúdo da TV" afirma. "Somos 
também produtores de conteúdo para 
os meios digitais com as séries web only, 
usamos a internet para seleção de elenco, 
interação em programas e como um la-
boratório para a televisão" complementa. 

A Record, por sua vez, aposta no pro-
grama Legendários, apresentado por Mar-
cos Mion desde 2010 e que, segundo a 
emissora, foi líder de audiência em junho 
no horário entre o público adolescente 
de 12 a 17 anos, além de líder entre adul-
tos (25 a 34 anos), na Grande São Paulo. 
A atração segue uma proposta multipla-
taforma que permite interagir via Twit-
ter com quase quatro milhões de segui-
dores e pelo Facebook (mais de 700 mil, 
segundo a Record). O programa tem ain-
da uma versão na internet. 

Conteúdo multiplataforma 
Na Rede Globo a programação é feita 

para atingir todos os públicos e, assim, 
o programa de maior audiência é "natu-
ralmente o que tem maior audiência jo-
vem também" conforme a Central Glo-
bo de Comunicação. "Novas tecnologias 
e a popularização de celulares, tablets e 
notebooks ampliaram o acesso à comu-
nicação digital e à TV móvel, que acom-
panha a rotina desse público" comple-
ta a CGCom, ao apontar que audiência 
da internet é altamente influenciada pe-
lo conteúdo da TV aberta, como no caso 
das novelas, um dos assuntos preferidos 
nas redes sociais. 

Em Minas Gerais, a plataforma jovem dos 
Diários Associados é o núcleo Ragga, for-
mado por canais impresso e online, com o 
Ragga Drops, voltado para o público de 13 
a 19 anos, e a revista Ragga, para os mais ve-
lhos, de 20 a 35 anos. "Desde o lançamen-
to em 2005, a revista triplicou a tiragem im-
pressa e a versão digital passou de dois mil 
para 47 mil visitantes únicos por mês" con-
ta Lucas Fonda. A Ragga tem ainda um nú-
cleo de eventos para jovens. 

Os Diários Associados estimam que 68% 
dos jovens de 18 a 29 anos são atingidos 
por seus veículos em Minas, um contingen-
te de mais de 800 mil pessoas na Grande 
Belo Horizonte, segundo a gerente execu-
tiva de marketing do grupo, Andreia Zu-
qui. O jornal Estado de Minas também 
cria ações e promoções nos portais e re-
des sociais como o concurso de fotos so-
bre o campeonato internacional de wake-
board, que gerou visitação de mais de 200 
mil usuários na página dos Diários Asso-
ciados no Facebook. Em outra iniciativa, 
os candidatos aprovados no vestibular da 
Universidade Fumec receberam em casa 
um jornal do dia com seu nome em des-
taque na sobrecapa. 

No Sul, o Grupo RBS conversa com o pú-
blico de 13 a 18 anos das classes A e B por 
meio da plataforma Kzuka, que reúne re-
vista impressa, caderno encartado nos prin-
cipais jornais do grupo, programa semanal 
de rádio e TV eventos e portal interativo na 
internet reportagens, blogs, canal no You-
tube, fóruns e promoções. No primeiro se-
mestre, a revista Kzuka somava circulação 
mensal de 58,7 mil exemplares, distribuí-
dos nas escolas particulares do Rio Grande 
do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Rio de 
Janeiro. A plataforma também edita a re-
vista Pah, distribuída nas escolas públicas 
e dirigida aos jovens da classe C. 

Os cadernos Kzuka encartados nos jor-
nais do Grupo RBS atingem mais de 3,5 mi-
lhões de leitores e o canal no YouTube tem 
mais de dez milhões de pageviews. Ainda 
em 2012, será lançada uma nova platafor-
ma online para promover a expansão na-
cional da marca. Segundo a coordenadora 
Maria Paula Letti, a fórmula para falar com 
o jovem é ser jovem. 

"Todas as áreas do Kzuka são contami-
nadas pela não conformidade, por não es-
tar satisfeito, por falar bem e ter um 'papo 
reto' com os jovens" afirma. Esse papo reto 
é garantido pelos "comunikas" formadores 
de opinião que fazem a ponte com os estu-
dantes para levantar os temas de interesse 
da moçada, atualizar a linguagem e reali-
zar ações de relacionamento. 

Também focada neste segmento de pú-
blico, a revista mensal Offline circula com 
300 mil exemplares de tiragem, distribuídos 
gratuitamente em 1.587 universidades e 
3,1 mil escolas de ensino médio. A publi-
cação é feita pelos próprios jovens, um to-
tal de 1.250 colaboradores do Brasil todo, 
que enviam matérias sobre um tema es-
pecífico. "Um conselho avalia e publica as 
melhores. Chegamos a receber até 40 ma-
térias para cada uma das dez áreas da re-
vista" conta Rodrigo Clemente, presidente 
da Mercado Jovem, agência especializada 
em marketing promocional e comunica-
ção para jovens. 

A revista também é veículo de sampling 
de marcas ligadas a esse público que, a par-
tir de outubro, poderá fazer download da 
publicação e receber o brinde em casa. 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1525, p.39-43, 3 set. 2012.




