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Resumo 

 

 

A conexão que se estabelece entre a publicidade veiculada na mídia impressa 

revista e os jovens da chamada Geração Y é o principal foco deste trabalho. Estes 
jovens, nascidos entre 1980 e meados da década de 90, no século XX, se 
desenvolveram juntamente com as novas tecnologias da comunicação, cresceram 
com um computador ligado ao mundo pela internet, com o telefone celular e jogos 
interativos, mas continuam sendo assediados pelas revistas. Com o objetivo de 
conhecer melhor esta conexão, saber como a Geração Y se comporta diante das 

mensagens publicitárias e verificar se existe um padrão de consumo entre estes 

jovens foram realizadas investigações exploratórias em fontes primárias e 

secundárias complementada por um estudo conclusivo descritivo. Depois de uma 
revisão da literatura que trata dos conceitos de geração até o perfil da Geração Y, e 
de uma análise histórica da mídia revista, a realização de pesquisas aplicadas em 

forma de grupos focais e de um estudo descritivo, nos permitiu concluir que existe 
uma sobrevida para a mídia impressa revista, e ainda por muito tempo. Aspectos 

como a tangibilidade, portabilidade e a tradição são os pilares que garantem às 

revistas uma sólida confiabilidade por parte dos jovens da Geração Y, sobrepondo-
se à mídia eletrônica, volátil e pouco confiável para eles.  

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Geração Y; mídia impressa; Revista; comunicação; 

Publicidade. 
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Abstract 

 

 

 

The connection established between the advertisements in the print magazine and 
the youth of so-called Generation Y is the main focus of this work. These young 
people, born between 1980 and mid-90s, in the twentieth century, developed 
together with the new communication technologies have grown up with a computer 
connected to the Internet world with your mobile phone and interactive games, but 
still being harassed by magazines. In order to better understand this connection, how 
Gen Y behaves in the face of advertising and see if there is a pattern of use among 
these young people were conducted exploratory research in primary and secondary 
sources supplemented by a descriptive study conclusive. After a review of the 
literature dealing with the concepts of generation to the profile of Generation Y, and a 
historical analysis of the media magazine, conducting applied research in the form of 
focus groups and a descriptive study allowed us to conclude that there is a survival 
for the print magazine, and for a long time. Aspects such as tangibility, portability and 
tradition are the pillars that ensure solid reliability at a magazine for young people of 
Generation Y, overlapping with the electronic media, volatile and unreliable for them. 

 

KEYWORDS: Generation Y; print media; magazines; communication, advertising. 
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12 
 

Introdução 

 

 De tempos em tempos algum fato marcante vem povoar a mente das 

pessoas, tirando o sono de alguns e provocando várias tentativas de se explicar algo 

não tão fácil de explicar.  

 Este trabalho veio trazer para uma discussão mais abrangente o 

comportamento de uma geração de jovens dos quais muito se fala e pouco se 

entende. Chamados de Geração Y, os jovens nascidos entre os anos de 1980 e 

meados dos anos de 1990 são realmente uma grande incógnita em todas as áreas 

de pensamento, da sociologia, da antropologia, da psicologia, da comunicação, do 

marketing e de tudo quanto eles participam com seu comportamento despojado e 

inquietante. 

 Assim como na sua vida diária, o jovem representante da Geração Y procura 

entender melhor o que lhe é oferecido pela mídia e testemunhar a experiência dos 

que se aventuram em adquirir produtos ou serviços �provocados� pelas mensagens 

publicitárias.  

E esta é uma justificativa que nos motiva a trazer este estudo para discussão 

na academia e onde quer que possa ser interessante entender os jovens, nossos 

filhos, netos e bisnetos. 

 A Geração Y por si só, traduz uma nova situação do mercado, onde os jovens 

querem decidir sobre sua vida, sem a interferência de instituições como a família, a 

escola ou a igreja.  

 Os padrões de comportamento diante do assédio da publicidade refletem um 

individualismo consciente, na busca da satisfação e do prazer sem remorsos ou 

frustrações pelas faltas cometidas no processo. 

Este trabalho está limitado a uma análise do comportamento dos jovens 

compreendidos na faixa etária de 18 a 32 anos, portanto, dos nascidos de 1979 até 

mais ou menos 1993. Chamar todos os nascidos depois de 1980 como Geração Y 

não nos parece apropriado porquanto têm comportamentos e situação de vida muito 

diferentes. Podemos dizer que ao atingirem uma independência pela maioridade ou 
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por seu trabalho, tornam-se bem diferentes dos nascidos depois de 1995, ainda sob 

os auspícios dos pais. 

Os jovens da Geração Y estão chegando aos postos de poder nas empresas, 

postos de liderança e de comando e não estão decepcionando. Muito pelo contrário, 

estão chocando cada vez mais seus superiores Baby Boomers ou �X�, com posturas 

inovadoras e quase sempre sem a imposição das hierarquias tradicionais. 

Parece também oportuno desde já deixar claro que, apesar de serem 

mencionadas em quase todo o trabalho as faixas etárias (e isto se dá para melhor se 

compreender os pressupostos), está-se conduzindo o leitor a situar as diferenças 

entre as gerações pela contemporaneidade, conforme nos apresenta Karl Mannheim 

em seu trabalho "The problem of Generations", in idem, Essays on the Sociology of 

Knowledge. 

Estar presente simultaneamente a outros indivíduos em momentos de 

grandes comoções mundiais ou regionais os faz ter uma identidade geracional mais 

forte que a simples diferença etária. 

Metodologicamente, optou-se em realizar um trabalho exploratório inicial, 

através de dois grupos focais divididos por faixa etária, sendo, o primeiro realizado 

em 20/04/2011 com jovens de 18 até 25 anos e o segundo em 22/04/2011 com 

jovens de 26 até 32 anos. A divisão foi oportuna para se conseguir uma condição de 

interação entre os membros de cada grupo, bem como para permitir que o diálogo e 

as discussões fluíssem com maior clareza e agilidade. 

Esta pesquisa exploratória fez com que levantássemos as seguintes questões 

que tentamos elucidar no decorrer deste trabalho: 

 Os jovens da Geração Y podem ser considerados na sua plenitude, como 

parte de um grupo com o mesmo padrão de consumo, independentemente 

das faixas etárias e condições econômicas que formam esta geração? 

 As mídias digitais, enquanto veículos de mensagens publicitárias estão 

colocando a mídia impressa num segundo plano, ou mesmo excluindo-a do 

repertório desta geração? 

 Como as mídias impressas, especialmente as revistas, têm conseguido 

dialogar com a Geração Y, sempre muito �antenada� e ligada nas inovações 

tecnológicas? 
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A partir destas questões norteadoras empreendeu-se um estudo conclusivo 

descritivo, através da aplicação via internet de um questionário semiestruturado 

tendo como público-alvo jovens com idades de 18 até 32 anos. Foi usado como 

meio de divulgação o Facebook e o Twitter, além de solicitação verbal para alunos 

aos quais leciono na Faculdade de Comunicação da Universidade Metodista de São 

Paulo. Este estudo foi realizado no período compreendido entre 07/06/2011 até 

29/06/2011 e teve 166 respondentes que completaram o questionário. 

Procurou-se manter uma linha de raciocínio em todo o trabalho que pudesse 

trazer ao leitor uma ideia inicial a partir dos princípios da conceituação de gerações 

e dos relacionamentos destas com o mundo a sua volta. 

No primeiro capítulo foram analisadas as condições em que as gerações 

podem ser compreendidas, a partir de vários ângulos de visão dos estudiosos da 

sociologia, da psicologia da antropologia e mesmo dos profissionais de marketing e 

até de recursos humanos. Em primeiro lugar destacou-se o trabalho de Karl 

Mannheim que considera o aspecto da contemporaneidade como o mais adequado 

para se entender as gerações.  

Num sentido bem amplo, foram explorados os estudos americanos que 

culminaram com uma divisão formando as gerações Belle Époque, Baby Boomer, X 

e Y a partir do início do século XX. Procurou-se dar uma pincelada nas situações 

americanas e, nos mesmos períodos, na situação pela qual passava o povo 

brasileiro, cultural e economicamente. 

O segundo capítulo procura dar um posicionamento sobre o papel da mídia 

impressa revista no contexto histórico do seu nascimento até os dias de hoje. 

Falamos da gênese da revista no mundo bem como seu desenvolvimento no Brasil. 

Apresentam-se também algumas considerações sobre o papel desta mídia no 

desenvolvimento da propaganda no Brasil. Finalizando este capítulo, algumas 

considerações sobre o convívio da mídia impressa revista e o boom da internet. 

Procurando ter uma coerência na análise, o terceiro capítulo traça um 

panorama da Geração Y e a comunicação de uma forma geral, observando também 

a relação que existe entre estes jovens e o processo de leitura. Neste ponto, usamos 

as teorias de usos e gratificações para auxiliar na justificativa das iniciativas da 

Geração Y bem como a influência dos aspectos culturais como os tratados por Hall, 

principalmente no que trata das identidades com que se apresentam os jovens da 

Geração Y e nas globalizações a que se refere Garcia Canclini nos seus trabalhos. 
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A Geração Y e seu relacionamento não mais tão passional com as 

mensagens publicitárias e com as próprias marcas que não mais conseguem 

penetrar na mente do jovem sem que grandes atributos de recompensa os 

estimulem e envolvam.  

No quarto e último capítulo, foram apresentados os resultados obtidos com os 

grupos focais bem como os resultados da pesquisa conclusiva descritiva levada a 

termo no mês de junho de 2011. 

Não se pode concluir, entretanto, que possa existir quaisquer padronizações 

ou modelos standard de comportamento para esta Geração Y que agora já está 

atingindo sua maioridade, tomando suas decisões principalmente no que diz respeito 

ao consumo. 

Convido-os a entrar mais a fundo neste trabalho, conhecendo um pouco do 

que se trata como Geração, das realizações da mídia impressa revista e do 

relacionamento da Geração Y com a comunicação. E será bem interessante a 

observação das análises das duas pesquisas aplicadas. 
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Capítulo I � Uma reflexão sobre as gerações 

 

 
1.1 Os estudos sobre as gerações 

 

 Enquanto procuramos entender nossos filhos e nossos pais, sempre com a 

convicção de que somos maduros o suficiente para mantê-los, outorgamos-nos 

autoridade para ditar regras e estabelecer limites. E isto tem acontecido geração 

após geração. Mais velhos que nossos filhos, colocamos nossa experiência para 

direcionar o melhor caminho que eles devem percorrer ao longo da vida. Mais 

informados que nossos pais, ousamos dizer que eles não compreendem o momento 

atual e precisamos decidir certas coisas para que eles não sofram eventuais  

consequências desagradáveis. 

 Estudos sobre o comportamento das várias gerações que dividem uma 

mesma época têm sido empreendidos em muitos segmentos da atividade humana. 

O estudo das gerações atrai diversas áreas do conhecimento desde que 

levantado por seu propulsor, Mannheim, em 1928 (MANNHEIM, 1928). 
Permeia disciplinas que perseguem o entendimento do comportamento social, 
como a educação, a ciência política, a sociologia, além da gestão de 

marketing (MOTTA e SCHEWE, 2008; MEREDITH, SCHEWE e KARLOVICH, 
2002). Como normalmente uma geração se forma reagindo aos valores da 

precedente, julga-se que se entende melhor por essa via as mudanças 

sociais. (MOTTA, GOMES e VALENTE. 2009) 

 Falar sobre as características das gerações não é uma tarefa fácil pelo 

simples fato de que não se pode definir claramente o momento em que termina uma 

geração e inicia outra. A bem da verdade, a palavra geração vem sendo empregada 

com uma diversidade enorme de significados por vários estudiosos, cada um 

partindo de um conceito muitas vezes até antagônicos. 

 A socióloga francesa Claudine Attias-Donfut1 traz pelo menos cinco diferentes 

conceitos sobre a palavra geração: 

Primeiro, geração é usada algumas vezes para distinguir coortes, 

representando grupos de pessoas nascidas em uma mesma época e que 

vivenciaram os mesmos acontecimentos, por exemplo a geração da Segunda 

Grande Guerra. Segundo sentido apontado pela autora: o termo geração é 

derivado do estudo das relações familiares entre avós, pais e filhos e tem a 

ver com a posição de cada familiar neste universo. 

                                                
1 Socióloga francesa, especialista reconhecida internacionalmente pelo estudo das relações entre 
gerações. 
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Uma terceira utilização do termo é como medida de tempo, representando o 

número de anos entre a idade de pais e filhos. Esse conceito de geração é 

encontrado na maioria das culturas e também nos escritos bíblicos. É, porém, 

uma medida imprecisa do ponto de vista da duração de uma geração e, 

nesse sentido, pode variar de menos de 20 a mais de 40 anos. 

Quarto sentido possível: o conceito desenvolvido por Mannheim que relaciona 

o processo de formação de gerações a mudanças sociais. Ele argumenta, 

segundo Attias-Donfut que certos indivíduos estão relacionados entre si não 

apenas por terem nascido na mesma época, mas por viverem em um período 

de rápidas mudanças sociais em virtude de que desenvolvem uma 

consciência histórica própria, uma identidade coletiva que influencia suas 

atitudes e comportamentos. Assim, determinado grupo distingue-se das 
gerações anteriores. Tais gerações são diferenciadas pelas experiências 

históricas que compartilharam resultando em uma visão comum do mundo. 

O quinto significado para o termo geração relaciona-se às políticas sociais 

para as distintas idades, definidas de acordo com a sequência do exercício 

das experiências de estudante, trabalhador e aposentado. Portanto, neste 

caso, as gerações são identificadas pela situação escolar, pela participação 

ou não no mercado de trabalho, pelas contribuições que elas fazem ao 
sistema de seguridade social e pelos benefícios que dele recebem. Todavia 

hoje, observa Attias-Donfut, as idades próprias de estudo e trabalho 

tornaram-se muito menos claras. Assim como há jovens que começam cedo a 

trabalhar, há idosos ainda estudando. (ATTIAS-DONFUT apud FERRIGNO, 
2000, p. 57-58) 

  

 A despeito destas diversas formas de interpretar a palavra geração, podemos 

mencionar o trabalho de Karl Mannheim como um dos pioneiros no sentido de 

englobar no tempo a experiência social do individuo para que possa ser agente de 

uma determinada geração. 

 Para Mannheim (1952), os enfoques teóricos sobre as gerações estão 

divididos em duas vertentes: uma positivista (predominantemente francesa) que 

reduz os problemas a aspectos quantitativos baseados numa lei geral biológica do 

limitado tempo de vida do homem e da sobreposição de gerações novas e velhas; e 

outra abordagem histórico-romântica alemã, com a qual ele mais se identifica por 

tratar o assunto de forma mais qualitativa. 

 A razão nos permite admitir que as divisões entre as gerações não podem ser 

determinadas dentro de uma cronologia absoluta. Não tem sustentação a hipótese 

de que termina uma geração no dia 31 de dezembro para nascer outra a partir de 1 

de janeiro. As gerações são ciclos que se consolidam durante um espaço de tempo 

que poder durar até anos.  
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 Mannheim (1952), considerando a vertente positivista, cita que alguns autores 

contam o tempo cronológico dos efeitos de uma geração de maneiras distintas. 

A duração de uma geração é estimada de várias formas � muitos estimam em 
15 anos (por exemplo Dromel), mas a maioria considera  a média de 30 anos, 

com o fundamento de que durante os primeiros 30 anos de vida as pessoas 
ainda estão em formação, que o processo criativo individual em média, só 

começa nessa idade, e que aos 60 anos um homem sai da vida pública. 
(MANNHEIM, 1952, p.278, tradução nossa) 
 

 Mas em alguns momentos da história, fatos vividos conjuntamente por uma 

população heterogênea em termos etários podem definir uma nova geração. Este é 

o ponto em que Mannheim (1952), citando o trabalho de Dilthey2, apresenta a ideia 

da contemporaneidade. 

As mesmas influências dominantes decorrentes das circunstâncias 

intelectuais,  sociais e políticas vigentes, são vivenciadas por indivíduos 

contemporâneos, tanto na sua fase inicial, formativa quanto em seus últimos 

anos. Eles são contemporâneos, eles constituem uma geração apenas 

porque estão sujeitos a influências comuns. Essa idéia de que, do ponto de 

vista da história das idéias, contemporaneidade significa um estado de ser 
sujeito a influências externas semelhantes em vez de uma mera referência 

cronológica, desloca a discussão de um plano sobre o qual corria o risco de 

degenerar em uma espécie de misticismo aritmético para a esfera do tempo 

interior que pode ser apreendida através da compreensão 

intuitiva.(MANNHEIM, 1952, p.282, tradução nossa) 
 

Uma visão mais pragmática de geração é oferecida pela sociologia quando 

introduz o conceito de �coortes�. Segundo o dicionário Michaelis, esta palavra que 

vem do latim �cohorte� era empregada para designar a décima parte de uma legião 

romana na primeira acepção, seguida de gente armada ou tropa e multidão de 

pessoas.  

A sociologia, entretanto, atribui a esta palavra um sentido mais amplo. 

O conceito é utilizado para compreender as diferenças entre diferentes 

gerações expostas a situações distintas, que moldam os valores de cada 

coorte. Ou seja, em sociologia, em geral, estuda-se as coortes de idade, ou 
coortes de nascimento. Entende-se que quando o termo aparece sem 
nenhuma adjetivação, refere-se a uma coorte de idade. Exemplos de 
adjetivação podem ser: coorte de aposentados, casamentos e coorte de 

graduados.(IKEDA, CAMPOMAR, PEREIRA, 2008) 

 As palavras geração e coorte muitas vezes são usadas como sinônimos mas 

com a falta de uma definição universal do termo geração não se pode aceitar 

passivamente esta posição. O dicionário traz várias acepções para esta palavra e as 

                                                
2 Wilhelm Dilthey (1833 � 1911) Filósofo, psicólogo e pedagogo alemão. 

 

pdfMachine  
A pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.  

Get yours now! 

http://www.pdfmachine.com?cl


19 
 

que mais se aproximam do nosso tema são; Sucessão de descendentes em linha 

reta (pais, filhos, netos), Linhagem, ascendência, Genealogia, Conjunto de todos os 

viventes coetâneos e Duração média da vida humana (MICHAELIS, 2010). 

 O quadro a seguir apresentado no trabalho de FEITOSA e IKEDA (2010) 

pode nos fornecer uma visão (entre outras que se possam conceber) das posições 

entre coortes e gerações segundo uma visão mercadológica deste fenômeno. 

Tabela 1 - Comparação entre gerações e coortes
3 

 Coortes 
Gerações 

Significado da palavra Conjunto armado, multidão, parte 
de uma legião romana. 

Conjunto dos indivíduos da mesma 
época, linhagem, descendência, 

duração média da vida de um 
homem. 

Diferenciador entre grupos 
 

A existência de momentos de 
definição, que caracterizem o 

paradigma vigente. 

O ano de nascimento dos 
consumidores. 

Início de um grupo Período em que o consumidor se 
torna adulto. 

Ano em que o consumidor nasce. 

Tamanho 
 

Preferencialmente todas as coortes 
são de tamanho homogêneo, mas 

depende da arbitrariedade do autor 

Não necessariamente o tamanho é 
igual. Deve corresponder a uma fase 

da vida 

Precisão 
Menor, pois depende da 

identificação de fatos isolados que 
caracterizem  um  momento de 

definição. 

Maior, pois depende da 
arbitrariedade do pesquisador. 

 

Exemplos Coorte daqueles que vivenciaram a 
Segunda Guerra Mundial. 

Geração de nascidos durante os 
anos 80. 

  

No entanto, parece-nos mais adequado neste trabalho que procura estudar a 

relação entre os jovens dos anos 90 e 2000 e a publicidade na mídia impressa 

revista, adotarmos o conceito de geração enunciado por Karl Mannheim. 

O conceito de gerações de Mannheim é ainda a mais interessante e completa 

tentativa sociológica de dar conta do tema, embora as contribuições 

posteriores na antropologia sejam particularmente significativas. Todos os 
autores que recentemente retomaram o tema lançam mão amplamente da 
teorização de Mannheim. (DOMINGUES, 2002. pg. 69) 

 Esta base de entendimento, desta forma, nos convence de que os eventos 

marcantes da história, de uma forma ou de outra, influenciam o comportamento da 

sociedade e que os valores, as crenças e atitudes dos indivíduos são reflexos não 

                                                
3 Fontes: Meredith e Schewe (2002), Strauss e Howe (1991), Mannheim ([1928] 1990), Aurélio (2008), 

Markert (2004), adaptado por FEITOSA e IKEDA. 
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só da cultura que é apreendida, mas, também do seu relacionamento social a partir 

dos grupos de convívio e dos grupos de referência aspiracionais. 

 Somente a partir do que se convencionou chamar de conflito de gerações é 

que se pode realmente identificar as características que fazem com que um 

�agregado� de pessoas se transforme realmente num determinado grupo com 

personalidade própria e livre atuação na sociedade. 

Agregue-se a isso que uma geração não se define isoladamente: é na 

interação com outras gerações que cada uma delas delineia sua identidade e 

contribui para a produção das outras. É nesses processos interativos que as 

gerações se moldam e são moldadas.(DOMINGUES, 2002. pgs.75-76) 
 

  
1.2 A geração Belle Époque ou geração tradicionalista no mundo 
 
 

Os norte-americanos sempre primaram por buscar explicações para os 

comportamentos das várias gerações que, desde o início do século XX, vêm sendo 

agentes das mais profundas modificações sócio-culturais que a humanidade já 

presenciou. No período compreendido entre o final do século XIX e os anos 40 do 

século XX a sociedade americana passou por grandes transformações tanto em 

função da influência do desenvolvimento industrial que se acelerava quanto em 

função da influência das duas grandes guerras, uma vivida e outra sendo preparada. 

Os jovens desta geração se desenvolveram entre a perspectiva de guerras e 

a incerteza de uma economia que se depauperou diante de uma grande depressão.  

Foi um período dramático para educar os filhos. Havia poucas alternativas 
para o desenvolvimento dos jovens. As melhores possibilidades 
contemplavam a carreira militar ou a de operário nas indústrias, que agora 

surgiam de forma mais acelerada, pois precisavam abastecer uma nova 
guerra que se aproximava. (OLIVEIRA, 2010, pg. 47) 

 

 Os tradicionalistas cresceram tentando reconstruir tudo o que a Primeira 

Grande Guerra (1914 � 1918) destruiu, recuperar o que a Grande Depressão (1929 

� 1940) gerou e, portanto, desenvolveram valores consistentes como a 

solidariedade, a seriedade e a aplicação no trabalho, submissão às autoridades 

(pais, patrões, governantes, líderes religiosos) e respeito irrestrito às regras 

estabelecidas. 

Reconstruir a sociedade foi o grande motivador, a grande missão desses 

jovens. Refazer a estrutura social e econômica direcionou boa parte dos 
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jovens para a formação de suas próprias famílias, para a educação dos filhos 

e para relação com o trabalho. (OLIVEIRA, 2010, pg.48) 

 

 Os homens maduros desta geração foram os responsáveis por grandes 

invenções e pelo desenvolvimento de novas tecnologias que nos legaram entre 

outras inovações a TV, que foi uma das maiores responsáveis pela formação de 

uma geração posterior, menos submissa e com o espírito bem mais contestador. 

 

1.3 A geração Belle Époque no Brasil 

 

 No Brasil alguns eventos marcantes provocaram modificações no modo de 

pensar e agir da geração do começo do século XX. A Semana de Arte Moderna em 

São Paulo de 11 a 18 de fevereiro de 1922, trouxe para o âmbito da cultura uma 

quebra de paradigmas estéticos e estruturais notadamente nas artes plásticas com 

Anita Malfatti, Di Cavalcanti, Tarsila do Amaral e Victor Brecheret. Na literatura, 

nomes como Oswald de Andrade, Mario de Andrade, Penotti del Picchia, Manuel 

Bandeira e Plinio Salgado mostraram ao mundo como se escrevia no Brasil, fora dos 

padrões convencionais. 

 Fatores como a fundação do Partido Comunista Brasileiro e o movimento 

tenentista também marcaram aquela época de transformações e deram o tom 

político que se seguiria. 

Esta geração também foi responsável pela primeira grande transformação da 

comunicação de massa no Brasil, vivendo o início e a consolidação do rádio como 

figura central em todos os lares brasileiros. Com ele trazendo praticamente ao vivo 

as informações que antes demoravam o prazo de se escrever, imprimir e distribuir os 

jornais, provocou-se um dinamismo no consumo da informação sem precedentes. 

Neste sentido as figuras de Edgard Roquete Pinto e Henrique Morize se destacam 

ao inaugurarem a primeira emissora regular de rádio a Rádio Sociedade do Rio de 

Janeiro.  

A Era Vargas, que tem início também aos olhos desta geração marcou 

demais a sociedade brasileira. Getúlio Dorneles Vargas foi o nome escolhido para 

comandar o país no governo provisório que se instala depois da revolução de 1930. 
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Político ardiloso com formação militar, também introduziu o Estado Novo, um regime 

autoritário que durou até 1947. 

Nesta época de grandes disputas políticas a Constituição de 1934 garantiu 

entre outros direitos, o voto secreto e obrigatório (para maiores de 18 anos), o voto 

feminino, a criação da Justiça Eleitoral e da Justiça Trabalhista. (CONSTITUIÇÃO, 

1934) 

Também pudemos ter esta geração como protagonista da Revolução 

Constitucionalista desencadeada pelos paulistas que não aceitavam a Constituição 

de 1930, pois ela tinha acabado com a autonomia dos Estados da União. 

Este clima de convulsão política, aliado ao novo pensamento artístico legado 

pela Semana de Arte Moderna em São Paulo, fez o pano de fundo desta geração de 

brasileiros. 

Há que se observar, entretanto, que quase tudo o quanto se decanta como 

manifestação popular da sociedade brasileira, refere-se quase que exclusivamente 

às grandes metrópoles do país que naquela época se resumiam em São Paulo e Rio 

de Janeiro. 

 A geração Belle Époque no Brasil, entretanto, manteve muitas das 

características da sociedade norte-americana em termos de ação e reação aos 

movimentos que transformaram sua época. A influência europeia que marcou os 

anos iniciais do século XX no Brasil começa a ser substituída pela recente 

hegemonia norte-americana em vários aspectos da vida social e cultural brasileira. 

 Esta geração também protagonizou a migração das ações publicitárias e de 

propaganda da mídia impressa (revistas e jornais) para o rádio, considerado uma 

mídia muito mais democrática e abrangente. 

Nos anos 1930, um novo e importante componente modificou a vida dos 
brasileiros: o rádio. Dez por cento de sua programação era constituído de 

propaganda comercial. O alcance era imenso e o consumidor em potencial 
não precisava ser letrado, como o leitor das revistas, acostumado aos longos 

textos dos anúncios impressos. Esse veículo foi fundamental para a difusão 

das realizações e do ideário do governo Vargas, que, já em 1931, dando 

início à organização da propaganda política no plano nacional, criou o 

Departamento Oficial de Publicidade, precursor do poderoso Departamento 
de Imprensa e Propaganda (DIP), fundado em 1939. (A PROPAGANDA, 
2004) 
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1.4 A geração Baby Boomer 

 Logo após a Segunda Guerra Mundial, a Europa contabilizava suas perdas 

materiais e humanas e os aliados redesenhavam sua geografia, dividindo o mundo 

em duas grandes frentes: capitalistas liberais encabeçados pelos EUA na parte 

ocidental da Europa e comunistas/socialistas capitaneados pela URSS na região 

oriental da Europa. Esta situação proporcionou aos EUA uma grande oportunidade 

de desenvolvimento econômico, pois tornou-se o maior fornecedor para a 

reconstrução dos países destruídos pela guerra duplicando seu parque industrial. 

Ao mesmo tempo, e muito provavelmente por causa deste panorama, inicia-

se nos EUA um boom de crescimento demográfico sem precedentes que, iniciando-

se em 1946, durou quase 20 anos. São ex-combatentes de volta aos seus lares, 

com euforia pelos reencontros com as esposas deixadas a espera e orgulho de 

serem americanos os novos �donos� do mundo ocidental.  

Segundo explicam Strauss e Howe (apud NEILSEN, 2007) em cada período 

de 80 a 100 anos existem quatro ciclos de gerações. Os ciclos iniciam com uma 

geração idealista, é seguido por uma geração reativa que por sua vez é seguida por 

uma geração com consciência cívica e, finalmente, chega a uma geração de 

adaptação que volta a direcionar para uma geração idealista.  

Esta geração nasceu num momento especial da história, justamente quando 

seus pais, depois do sofrimento com duas guerras mundiais, tinham boas 

perspectivas de proporcionar aos seus filhos um novo tempo, bem melhor que o 

tempo em que viveram. Mas exigiam, em contrapartida, muita disciplina, ordem e 

obediência sem as quais não seria possível fazer parte desta nova sociedade 

Não foi muito simples impor aos jovens uma atitude absolutamente 

 submissa a um conjunto de regras, e se rebelar foi uma manifestação 

 natural nesse cenário. Os primeiros movimentos de uma revolução 

 apareceram na música, o refúgio artístico que várias gerações já 

 haviam utilizado par apresentar as transgressões e insatisfações com a 

 realidade em que estavam vivendo. (OLIVEIRA, 2010) 

 

A esta geração que inicia no pós-guerra em 1946 e termina em 1964 os 

pesquisadores atribuíram o sintomático nome de Geração Baby Boomer. Referência 

ao verdadeiro boom de nascimentos numa época de desenvolvimento econômico 

contundente. Mas como esta divisão etária não é absoluta, muitos ainda dividem a 
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geração dos boomers em primeiros boomers (nascidos entre 1946 e 1954) e 

boomers posteriores (nascidos entre 1955 e 1964) 

Num artigo publicado em junho de 2007, David Neilsen menciona uma 

pesquisa de 1985, dos professores Howard Schuman e Jacqueline Scott da 

Universidade de Michigan, na qual eles perguntam às pessoas "Quais eventos 

mundiais, nos últimos 50 anos, foram especialmente importantes para você?"  

As respostas dos primeiros boomers foram muito diferentes às respostas dos 

boomers posteriores. Para os primeiros, os fatos mais marcantes foram os 

assassinatos dos irmãos Kennedy e Martin Luther King, a guerra do Vietnam, a 

chegada do homem a lua, a liberdade sexual, os movimentos pelos direitos civis, 

protestos e subversões. Para os boomers posteriores, os fatos mais marcantes 

foram Watergate, a renúncia de Richard Nixon, a guerra fria, o embargo do petróleo, 

inflação elevada e escassez de gasolina. 

Mas algumas características marcantes puderam tornar esta geração 

homogênea culturalmente e a principal delas foi o fato de que esta geração cresceu 

diante de um aparelho de televisão. Puderam presenciar vários movimentos culturais 

simultaneamente como o famoso seriado de TV Bonanza, o advento do rock�n�roll, 

da minissaia, o movimento hippie e o festival de Woodstock. Também foram 

protagonistas dos primeiros casos de escândalos envolvendo o consumo de drogas 

alucinógenas como o LSD e a maconha no mundo das manifestações �psicodélicas�. 

É a primeira geração que se preocupou em viver a juventude, ousando, 

desvendando mistérios, antes dogmáticos, como o sexo antes do casamento. Em 

contrapartida também se casaram e tiveram filhos mais tarde. Permitiram-se ser 

prioridade antes de outros, usufruindo o que seus pais podiam oferecer ou 

conquistando com seu próprio trabalho condições de consumir sem medo da 

consciência. 

Muitas vezes, parecendo contraditório, ao mesmo tempo em que os Baby 

Boomers são a favor de causas liberais como o aborto, o controle de armas e as 

pesquisas com células tronco, posicionam-se a favor do conservadorismo fiscal e da 

pena de morte. 

Uma proximidade maior com as mensagens publicitárias através da televisão 

ajudou a forjar uma geração de consumidores mais expostos às ações 
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mercadológicas que as anteriores. Na verdade, a televisão possibilitou o 

aguçamento dos sentidos, fazendo com que o público-alvo fosse atingido, no mesmo 

momento, por um mix de som e imagem que transformou a forma com que se 

interpretava a linguagem publicitária, antes quase essencialmente impressa. 

O consumismo é outra variável que une os Boomers de forma concreta. O 

mercado publicitário vem buscando cada vez mais entender o pensamento destes 

compradores vorazes para oferecer, de forma adequada tudo o que possa trazer-

lhes conforto e tranquilidade. Muitos passaram a vida preocupados com a saúde, 

comendo de forma regrada e seguindo as prescrições de atividades físicas 

frequentes.  

Esses jovens desenvolveram uma forte expectativa por  gratificação e 

crescimento pessoal que pudessem ser  alcançados como fruto de suas 

conquistas e de seu trabalho. A  preocupação com o bem-estar e com a 
saúde surgiu na  maturidade dessa geração � e é cultivada até hoje na 

expectativa de ser eternamente jovem. (OLIVEIRA, 2010) 

 

Agora, ao atingirem seus 65 anos, os Boomers não abrem mão dos seus 

hábitos e costumes saudáveis. 

Desta forma, os segmentos de saúde e lazer são os mais prováveis para 

apresentarem um desenvolvimento bem acima da média e para os quais os 

publicitários poderão voltar sua atenção com maior intensidade. Afinal, são os 

Boomers que estão com o controle do poder econômico e político nos EUA e no 

resto do mundo. 

Como tudo aquilo com o que eles se envolveram, os Baby Boomers estão 

redefinindo o modo como as pessoas se preparam para o final da vida. Uma 
nova tendência é o testamento ético. Em vez de apenas providenciar um 
documento legal que divide sua propriedade, os Boomers estão criando algo 

que irá deixar como herança não só suas posses, mas seus valores. Esses 

testamentos éticos são o histórico da família, a história pessoal e a diretriz 

através do estimado sistema de valores passados. Eles permitem que os 
antepassados sejam lembrados pelo o que realmente foram, em vez de 
apenas por aquilo que possuíam. (NEILSEN, David. 2007) 

 

É obvio que esta descrição baseada na realidade norte-americana pode ser 

questionada quando pensamos no Brasil Porém, também sabemos que nossos 

caminhos econômicos, políticos e sociais trilham a mesma direção deles há muitos 

anos. Existia sim um hiato de tempo para que as mudanças ocorridas nos EUA ou 
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Europa chegassem ao Brasil e se manifestassem na sociedade. Num mundo ainda 

não globalizado, a comunicação não acontecia em real time como ocorre hoje.   

 

1.5 Os Baby Boomers no Brasil 

No Brasil as manifestações políticas, econômicas e culturais globais também 

marcaram a geração dos Boomers, mas com tonalidades mais tropicais. O Golpe de 

1964, que estabeleceu um regime autoritário de direita dirigido por militares foi um 

duro golpe nas intenções socialistas da época. Em plena Guerra Fria, na qual os 

americanos e russos dividiam a atenção do planeta na tentativa de impor suas 

ideologias econômicas e políticas, surge no Brasil um movimento cultural que 

aglutina as correntes vanguardistas e a cultura pop às manifestações tradicionais da 

cultura brasileira de raiz. Este movimento, batizado de Tropicalismo tem seu 

principal braço na música através dos trabalhos de Caetano Veloso, Gilberto Gil, 

Rogério Duprat, Julio Medaglia, Os mutantes e Tom Zé, principalmente durante os 

Festivais de Música da Rede Record de Televisão de São Paulo. 

Determinando comportamentos e preconizando a experimentação o 

Tropicalismo foi muito criticado por segmentos da juventude que consideravam seus 

admiradores alienados, justamente num período de grande repressão às liberdades 

de expressão com a edição do Ato Institucional nº 5 (dezembro de 1968) e o 

Decreto-Lei 477 (fevereiro de 1969).  

 Em contrapartida, boa parte dos Boomers brasileiros se identificaram com 

outra vertente musical que teve também o dom de forjar comportamentos, inclusive 

na moda e na maneira de falar. Encabeçado por Roberto e Erasmo Carlos, a Jovem 

Guarda era a irmã �certinha� da Tropicália. Mais velha e inspirada no rock�n�roll 

britânico e americano, a Jovem Guarda não trazia raízes político-ideológicas apesar 

de ter disseminado muitas gírias na linguagem popular como �É uma brasa mora!� 

�Morô�, �Papo firme� e atitudes não tão conformistas como o uso da minissaia pelas 

meninas e de cabelos compridos com calças justas e coloridas pelos rapazes. 

 Outro fato marcante para a geração Baby Boomer no Brasil foi o chamado 

�Milagre Econômico brasileiro� (de 1969 a 1973) no qual o então Ministro da 

Fazenda, Antonio Delfim Netto foi o mentor de uma política que propiciou um forte 

crescimento econômico durante quatro anos. Ao mesmo tempo em que a economia 
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se solidificava, a desigualdade socioeconômica seguia nos mesmos passos, pois 

não se priorizava a distribuição de renda. Os pobres ficavam mais pobres e os ricos 

mais ricos, com seus investimentos sendo remunerados fartamente. 

 Neste quadro conjuntural no qual a cultura, a política e a economia são 

protagonistas das profundas modificações pelas quais passa a sociedade brasileira 

a geração Baby Boomer se impôs de maneira transitória, ora protestando contra as 

normas estabelecidas, ora estabelecendo novas normas que a geração seguinte 

deveria seguir. 

 

 

1.6 A Geração �X� 

 

A chamada Geração X é formada por indivíduos que nasceram principalmente 

dos Baby Boomers no período de 1960 a 1980. Seus pais iniciaram as lutas sociais 

nos EUA e no resto do mundo pela maior participação das mulheres na sociedade e 

contra as segregações raciais. Criaram sociedades alternativas como os hippies, 

lutaram no Vietnã, mas também protestaram contra esta guerra, para muitos, inútil e 

totalmente inócua, no sentido de impedir o avanço do comunismo.  

Os Baby Boomers, com estas características até certo ponto antagônicas que 

colocam posições de vanguarda lado a lado com posições conservadoras, legaram 

ao mundo uma nova geração mais inclinada às contestações, rejeitando limites, 

mas, consciente dos seus direitos e dotada de maior auto-confiança. 

A Geração X cresceu juntamente com as grandes mudanças sociais 

promovidas pelos Boomers.  

Segundo a socióloga americana Janelle Wilson, da Universidade de 

Minnesota, �muitos eram filhos de pais separados, viviam em casa em que homem e 

mulher trabalhavam fora. Assistiram ao início da decadência de antigos padrões 

sociais e não têm medo de jogá-los para o alto�. (VELLOSO e MENDONÇA, 2009) 

Ainda segundo Janelle Wilson, esta geração sempre teve contato com novas 

tecnologias, nasceram depois da chegada do homem à lua, viram surgir o 

videocassete e o computador pessoal e têm uma relação pragmática com o trabalho. 

...no Brasil, a ditadura e a repressão à liberdade de expressão 

acentuou ainda mais o horror às posturas autoritárias; no ambiente de 

trabalho, essa geração encontrou a tendência ao downsizing 

corporativo, à instabilidade no emprego. A percepção de que adultos 
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leais à empresa perderam seus postos, estimulou a tendência de dar 

continuidade ao aprendizado e desenvolver habilidades que melhorem 
a empregabilidade, já que não se pode mais esperar estabilidade e 

permanência. (CASTRO, 2008) 
  

A televisão teve um papel muito importante na formação dos jovens da 

Geração X. No centro da sala, cercada pelas poltronas dos pais e dos puffs dos 

filhos ela regia o andamento do lar. Momentos anteriores e posteriores aos  horários 

em que eram exibidos os principais programas televisivos era o que sobrava para 

que os membros da família  pudessem manter um contato mais pessoal. 

 Os Boomers usavam a TV como moeda de troca para persuadir os filhos da 

Geração X a apresentarem um comportamento mais adequado em casa, na escola 

e na vida social em geral. Segundo Oliveira (2010, p.54) �as correções com 

palmadas e chineladas foram substituídas pelo controle do acesso aos programas 

preferidos. Deixar de assistir ao desenho favorito era o castigo.� 

 Envelhecer parece não ser um fantasma para os membros desta Geração X. 

Eles não pensam nisso. A proximidade com as tecnologias os coloca lado a lado 

com seus filhos, portanto, ocupando o mesmo espaço social, usando praticamente a 

mesma linguagem e, muitas vezes, pertencendo às mesmas �tribos�. A relação da 

Geração X com seus sucessores da Geração Y é, até certo ponto, muito mais 

integrada do que foi sua relação com os Baby Boomers.  

Até a pouco tempo esperava-se que o avanço da idade fosse 

acompanhado por uma mudança de comportamento. As pessoas 

passavam a ficar mais caseiras, ouviam música clássica e 

acomodavam-se em um empregão à moda antiga. Um homem com 
filhos adotava a postura sisuda de um pai de família. Mas essas 

convenções estão em franca crise de autoridade. Perderam a vigência 

num mundo em que o degrau entre as gerações não pode ser mais 

identificado. (VELLOSO e MENDONÇA, 2009) 
 

 A formação de tribos também caracterizou a adolescência da Geração X, 

principalmente com o desenvolvimento de várias manifestações musicais que se 

tornaram refúgio dos jovens que não pactuavam com os movimentos políticos 

extremados que afloravam na época. 

Assim como nas gerações anteriores, os movimentos musicais trouxeram 

novas referências aos jovens, principalmente com a consolidação do rock�n�Roll com 

suas várias vertentes.  

O rock progressivo tomava impulso com bandas como Pink Floyd e Yes, 

chegando muitas vezes a flertar com a música erudita. Seus fãs, também no Brasil, 
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mergulhavam numa espécie de transe, deixando a mente vagar em viagens 

alucinantes.  

Outra vertente importante que marcou aquela época foi o punk que, mais do 

que ser um estilo musical, influenciou o surgimento de uma moda debochada e 

agressiva misturando camisetas e jeans rasgados, cabelos coloridos e cortes 

inusitados como o inspirado nos índios moicanos dos EUA. Os americanos 

Ramones foram os precursores do estilo mas o punk ficou conhecido mundialmente 

pela banda britânica Sex Pistols e depois pela também britânica banda The Clash. 

Mais uma vertente do rock que se estabelece na década de 70 é o chamado 

heavy metal ou hard rock, movimento que trouxe a oportunidade de se criar novas 

tribos com comportamentos específicos como o uso de roupas pretas com adereços 

metálicos, cabelos compridos e alguns como seguidores de culto ao satanismo. 

Nesta esfera surgem bandas como o Black Sabbath, Judas Priest, Scorpions, Iron 

Maiden, Kiss, Alice Cooper, AC/DC. 

A partir desta geração, a música aumentou significativamente seu papel na 

comunicação e na identificação dos jovens, que começaram a se agrupar de 

acordo com o estilo musical preferido. Produtos como o Walkman e o iPod, 
que surgiram anos depois, somente puderam se viabilizar comercialmente em 
razão dessa transformação no comportamento dos jovens da Geração X. 

(OLIVIERA, 2010, p. 55). 
 

 Já na fase adulta, a Geração X mantém suas conquistas no que diz respeito à 

liberdade de expressão e fuga dos padrões impostos pelos Boomers na sua 

adolescência. Mantém-se a cultura das tribos mas, desta vez, sem a afetação da 

juventude. Praticamente não há barreiras etárias que tornem quaisquer atividades 

proibidas ou impróprias para um adulto da Geração X. 

 Uma das manifestações desta nova postura que pode ser notada nos centros 

urbanos do mundo todo foi o surgimento dos �grups�. 

Surgido nos Estados Unidos, o nome grup é uma contração de grown up � 
literalmente, �adulto�. O apelido foi dado pelo jornalista Adam Sternbergh, da 
revista New York, e serve para facilitar o reconhecimento da nova tribo. Os 
grups são homens e mulheres crescidos, na faixa dos 30, 40 e até 50 anos, 

com as responsabilidades normais da idade � trabalho, casamento, filhos, 
contas a pagar. Mas têm hábitos e visual de garotos ou adolescentes. Baixam 
arquivos de MP3 pelo computador. Gostam de bandas alternativas como Bloc 
Party e Art Brut. Circulam com tênis All Star nos pés e freqüentam bares e 

casas noturnas da juventude.(VELLOSO e MENDONÇA, 2009) 
 

 Apesar do comportamento híbrido da Geração X, alguns valores passados 

pelos Boomers permanecem fortes tais como a busca pela estabilidade financeira, 
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independência da relação com os pais e necessidade de formação de uma família. 

Mesmo que a base do matrimônio não fosse mais a postura de �unidos para sempre� 

e que a separação estivesse já incorporada pelos casais como alternativa na hora 

da assinatura da certidão de casamento. 

 O fato de serem egoístas, procurando satisfazerem suas necessidades antes 

de qualquer outra coisa é mais uma reação do que uma ação deliberada. A 

autoconfiança pode ser a principal característica da personalidade da Geração X. 

 

1.7 O �X� do Brasil 

 No Brasil a Geração X nasce em meio às grandes transformações 

desencadeadas pelos seus pais e avós nos anos 60 do século XX. Como filhos de 

contestadores que não aceitam autoridade sem questionamentos, os jovens desta 

geração são tratados com muito mais liberdade e condescendência pelos mais 

velhos.  

 Os reflexos do milagre econômico Brasileiro logo no início dos anos 70 se 

fazem presentes na forma com que os pais Boomers passam a criar seus filhos, 

iludidos por um ufanismo decantado em prosa e verso com o patrocínio dos 

governos militares e por falsas promessas.  

 A vitória do Brasil na Copa do Mundo de 1970 no México é capitalizada pelo 

governo militar que, para justificar perseguições, prisões e mortes de opositores, 

apresenta slogans como �Brasil, ame-o ou deixe-o� e usa músicas como �Eu te amo 

meu Brasil�, da dupla Dom e Ravel, para influenciar principalmente a juventude.  

 A revolução social que os Baby Boomers iniciaram numa sociedade 

tradicionalista sofreria um revés justamente por causa da sua ideologia libertária. 

Nos anos 1970, com a derrota das esquerdas brasileiras pela ditadura e os 
rumos dos eventos políticos internacionais, perdeu-se a proximidade 
imaginativa da revolução social, paralelamente à modernização conservadora 

da sociedade brasileira e à constatação de que o acesso às novas 

tecnologias não correspondeu às esperanças libertárias no progresso técnico 

em si.(RIDENTI, 2008) 

 Desta forma, os jovens da Geração X estavam sendo influenciados na sua 

pré-adolescência por grandes pressões sociais, mas também recebiam cuidados até 

extremados dos seus pais, temerosos que eles sofressem privações ou 

perseguições. 
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 Os fatos que influenciaram diretamente no amadurecimento da Geração X, 

além dos aspectos políticos já mencionados, também modificaram a vida dos 

próprios Boomers.  

 A criação e implementação do MOBRAL � Movimento Brasileiro de 

Alfabetização trouxe uma nova etapa na vida dos brasileiros adultos, justamente 

quando se processava a entrada dos seus filhos da Geração X num período de 

adolescência ou pós-adolescência. 

Foi criado pela Lei número 5.379, de 15 de dezembro de 1967, propondo a 
alfabetização funcional de jovens e adultos, visando "conduzir a pessoa 

humana (sic) a adquirir técnicas de leitura, escrita e cálculo como meio 

de integrá-la a sua comunidade, permitindo melhores condições de vida" 
Apesar da ênfase na pessoa, ressaltando-a, numa redundância, como 

humana (como se a pessoa pudesse não ser humana!), vemos que o objetivo 

do MOBRAL relaciona a ascensão escolar a uma condição melhor de vida, 

deixando à margem a análise das contradições sociais inerentes ao sistema 

capitalista. Ou seja, basta aprender a ler, escrever e contar e estará apto a 

melhorar de vida. (BELLO, 1993) 

 A entrada de uma boa parte dos adultos analfabetos funcionais (pais e irmãos 

mais velhos dos jovens da Geração X) no seleto clube dos �cidadãos leitores�, a 

despeito de ter sido na verdade o Mobral um instrumento de disseminação das 

convicções ideológicas do governo militar, acelerou o processo de independência 

desta geração que entra definitivamente na sociedade com voz. 

 O que os jovens dos anos 70 ouviram nesta década em que a censura do 

governo militar, iniciada no final dos anos 60, ganhava força através de medidas 

como o AI-5 e a promulgação do Decreto Lei 477, não se limitou ao som institucional 

de Dom e Ravel. 

 A chamada MPB (Música Popular Brasileira) também legou ao jovem da 

Geração X uma nova forma de se diferenciar e se destacar no meio social. Ouvintes 

da MPB eram considerados intelectualmente mais desenvolvidos, dotados de um 

bom gosto musical. 

Podemos dizer que ao longo do período que vai de 1972 a 1975 
(aproximadamente), o espaço social, cultural e comercial da MPB, começava 

a se rearticular, ainda que timidamente. Alguns fatos marcam este processo: 
a volta dos compositores exilados (Chico, Caetano, Gil), a paulatina 
consolidação de um novo conjunto de revelações (Ivan Lins, Fagner, Belchior, 

Alceu Valença, João Bosco / Aldir Blanc), o retorno de Elis Regina ao primeiro 

plano do cenário musical (com �águas de março� o LP Elis e Tom), o novo 

alento à música brasileira jovem representada pela meteórica trajetória de 

Ney Matogrosso e os �Secos e Molhados� e pelo sucesso de Raul Seixas, 
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foram sinais de vitalidade e criatividade num ambiente social e musical 
desgastado e sem perspectivas.(NAPOLITANO, 2002)   

 

 A televisão tem um papel importantíssimo na formação desta nova geração, 

que desperta em meio à repressão política e social. É o apogeu da Rede Globo de 

Televisão e sua atuação em nível nacional, respaldada pelos governos militares que 

viam na televisão uma excelente oportunidade de padronizar a cultura brasileira em 

todo o território nacional.  

A tentativa de integração nacional por intermédio de uma política cultural, era 

um dos objetivos dos governos militares, principalmente nos governos de 
Médici (1969- 1974) e Geisel (1974 - 1979). Tal política vislumbrava na 
televisão uma grande possibilidade de integração via unificação da 

linguagem, do consumo e da ideologia. (REIS JR, 2003) 

 

 Neste momento histórico da televisão brasileira, as novelas começam a ditar 

moda, costumes, hábitos e até mesmo a moral da época. O jovem da Geração X 

cresceu assistindo Irmãos Coragem, O Bem Amado, Sitio do Pica-Pau Amarelo e 

passou a incorporar no seu dia a dia, como uma tarefa de escola, os horários de 

transmissão das novelas. Iniciam-se também as primeiras transmissões em cores da 

televisão brasileira, fato que viria incluir o aparelho de TV como um �móvel� 

imprescindível em qualquer casa de família brasileira. 

 Estreando em setembro de 1969, o Jornal Nacional, primeiro programa 

jornalístico de transmitido em rede nacional, dá o tom dos acontecimentos que 

interessavam a uma elite divulgar.  

 Outros programas de televisão surgidos na década de 70 como, o Fantástico 

da Rede Globo, o Programa Flavio Cavalcanti da Rede Tupi e o próprio Programa 

Silvio Santos que, deixando a Rede Globo, passa a ser transmitido pela Rede Tupi e 

TVS, são exemplos do que dominava a atenção de boa parte dos adolescentes. 

 Fatos que assumiriam uma proporção internacional também proliferavam na 

década de 70 no Brasil. A emancipação da mulher permite ousadias como as fotos 

de Leila Diniz grávida de biquíni na praia e o trabalho da estilista mineira Zuzu 

Angel, criando coleções inspiradas em temáticas nacionalistas, apesar do seu 

calvário pessoal em relação à morte do seu filho. 

Ela teve seu filho desaparecido, vítima da ditadura militar, jogando toda sua 

força na denuncia e busca do cadáver do filho, fazendo o primeiro desfile-
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denúncia da história da moda, realizado em Nova York, apresentando 

tanques, pássaros aprisionados, anjos mutilados, caveiras e manchas de 
sangue bordadas sob vestidos de gaze verde-amarela, deixando assim sua 
mensagem de cunho artístico e político. Em 1976, um atentado terrorista 

forjado de acidente de carro matou a estilista. (ALMEIDA, 2003) 

     

 A geração X começa uma convivência especial com a tecnologia através dos 

primeiros videogames (Telejogo) lançados no final dos anos 70. Ainda de maneira  

rústica, onde formas geométricas representavam pessoas, os jovens tiveram os 

primeiros contatos com o que viria a se transformar num grande sucesso de público 

e vendas. O Atari que chega ao Brasil no início dos anos 80 fez dos jovens desta 

geração os primeiros a permanecerem longos períodos de tempo em frente a uma 

tela que não era uma TV, iniciando um ciclo de preocupações de pais, que continua 

ainda hoje com os computadores e seus jogos interativos, no sentido de ocuparem 

melhor o tempo com mais estudo e menos dispersão. 

 

1.8 A Geração Y 

 Para caracterizar o jovem da Geração Y, é necessário que se entenda como 

estão as relações, hoje em dia, entre as várias gerações que convivem neste 

mesmo espaço temporal. Esta geração que surge na década de 80 e início de 90 do 

século XX foi, desde seu nascimento, exposta às maiores inovações que a ciência 

pode proporcionar ao mundo, principalmente na área das comunicações. A 

comunicação parece ser o grande divisor de águas entre as novas gerações do pós-

guerra, determinando muitos aspectos do comportamento humano e da vida em 

sociedade. 

O momento atual é oportuno para reflexões sobre as gerações, pois estamos 
vivendo uma circunstância singular em nossa história. É a primeira vez que 

cinco gerações diferentes de pessoas convivem mutuamente, em números 

significativos, de forma consciente, interferindo e transformando a realidade. 
(OLIVEIRA, 2010, p. 40). 

 

 Hoje é muito comum numa família média, encontrar interagindo diariamente 

um bisavô de 80 anos, um avô de 60, o pai de 40 e filhos de 20 e 10 anos.  Em 

função de uma evolução sem precedentes na expectativa de vida dos brasileiros, 

motivada entre outros motivos pelo novo modelo econômico estabelecido pelo Plano 

Real a partir de 1994, que possibilitou um incremento nos rendimentos de todas as 
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classes econômicas da sociedade, aliado ao progresso acelerado das ciências 

médicas diagnósticas, esta nova realidade familiar no Brasil está possibilitando a 

criação de uma juventude cercada de informação, mesmo sem considerar as fontes 

tecnológicas. 

O termo �geração Y� está prestes a completar 18 anos. Foi usado pela 

primeira vez num editorial de agosto de 1993 no Advertising Age, e chega à 

maioridade enquanto as pessoas que compõem o grupo � nascidas entre 
1978 e 1990, numa definição conservadora � se emancipam financeiramente 
e passam a representar um novo desafio para as empresas, sejam como 
consumidoras, sejam como profissionais. (NAVARRO, 2011) 
 

 A geração Y tem convivido até mesmo com a geração que antecedeu aos 

Baby Boomers, por muitos pesquisadores chamada de Geração Tradicional. Mas 

este convívio não é de todo pacífico ou harmonioso. Assim como toda geração tem 

sua dose de contestação, os jovens da Geração Y também se mostram opositores 

de tradições e regras �dogmáticas�. 

Com 20 e poucos anos, esses jovens são os representantes da chamada 

Geração Y, um grupo que está, aos poucos, provocando uma revolução 

silenciosa. Sem as bandeiras e o estardalhaço das gerações dos anos 60 e 

70, mas com a mesma força poderosa de mudança, eles sabem que as 

normas do passado não funcionam � e as novas estão inventando sozinhos. 

"Tudo é possível para esses jovens", diz Anderson Sant'Anna, professor de 
comportamento humano da Fundação Dom Cabral. "Eles querem dar sentido 
à vida, e rápido,enquanto fazem outras dez coisas ao mesmo tempo." 

(LOYOLA, 2009) 
 

 As circunstâncias que levaram tanto os Baby Boomers quanto Geração X a 

alterarem seus papéis dentro do círculo familiar, provocando a ida da mulher para o 

mercado de trabalho para ajudar no orçamento doméstico, também puderam 

provocar um sentimento de culpa muito grande principalmente nas mães que não 

viam seu papel cumprido de forma razoável. Este sentimento motivou as mães a 

procurarem suprir esta ausência de alguma forma que pudesse contribuir para a 

formação dos seus filhos mesmo ausentes do lar.  

 A partir daí, ocupar as horas do dia dos filhos com atividades como aulas de 

língua estrangeira, cursos de artes marciais, natação, computação e música pareceu 

a melhor alternativa a ser oferecida a esta juventude inquieta e questionadora. 

 Justamente por isso a independência parece ser proclamada mais cedo no 

que tange às escolhas que a Geração Y está fazendo no decorrer da sua vida. Hoje 

a TV não é mais centro das atenções na sala da casa e a família dificilmente se 

reúne diante dela para assistir seus programas favoritos. Os jovens desejam muita 

 

pdfMachine  
A pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.  

Get yours now! 

http://www.pdfmachine.com?cl


35 
 

interatividade e neste ponto o videogame fez aflorar uma nova geração de 

receptores de mensagens. Vencer desafios a cada dia se torna mais necessário 

para o jovem da Geração Y, que procura sempre jogos com muitas fases, 

preferencialmente aqueles que apresentam ranking de pontos para se apurar os 

recordistas. 

 Com o advento da internet, os computadores pessoais (PC) passaram a ter 

um lugar de destaque não nas salas das casas como antes ficava a televisão, mas 

nos próprios quartos dos jovens da Geração Y. 

As promessas da recém-lançada internet levaram o jovem a sonhar com 
infinitas possibilidades, desde a comunicação instantânea e sem fronteiras 

com outras pessoas até o acesso a todo tipo de conteúdo, principalmente 

aqueles com divulgação controlada por direitos de propriedade. (OLIVEIRA, 

2010, p.46) 
 

 Esta independência do jovem da Geração Y faculta-lhe tomar decisões sobre 

sua vida, diminuindo o papel da família, escola ou igreja como determinantes dos 

padrões de comportamento. 

Os modelos estruturados de sociedade, família, trabalho e até de felicidade 
estão sendo colocados em discussão, e já não se considera uma boa 

estratégia lutar a vida toda para tentar ser feliz somente quando a 

aposentadoria chegar. A transgressão como ferramenta de inovação e a 

busca da satisfação imediata de seus sonhos são algumas das mais 
marcantes características dos jovens nos dias atuais, conhecidos como 

Geração Y. (OLIVEIRA, 2010, p.10) 
 

 É justamente esta condição que está em transformação, de forma acelerada. 

Estes jovens já não têm como objetivo de vida o casamento, a independência para 

sair de casa. Estão acostumados a ter tudo o que querem com certa facilidade e não 

abandonam a casa dos pais para não ter que se comprometer com despesas como 

aluguel, alimentação etc. Estão preocupados com sua auto-realização em primeiro 

lugar.  

Essa é a primeira geração que não precisou aprender a dominar as 

máquinas, mas nasceu com TV, computador e comunicação rápida dentro de 

casa. Parece um dado sem importância, mas estudos americanos comprovam 

que quem convive com ferramentas virtuais desenvolve um sistema cognitivo 
diferente. (LOIOLA, 2009) 
 

 Os jovens da Geração Y nasceram multiatarefados. Desde criança, além das 

atividades naturais como brincar e ir à escola, muitos foram submetidos a um 

incontável número de outras atividades nem sempre lúdicas, mas que os pais 

entendiam proporcionar-lhes condição de melhor competitividade no futuro. A 
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exposição às mídias também foi precoce e mesmo antes de saber manuscrever 

seus próprios nomes, aprendiam a ligar um computador ou telefone celular e jogar 

videogames. Naturalmente aprenderam a dividir a ocupação do cérebro em partes 

as quais alocam na medida em que são exigidos. 

 Outro aspecto relevante que caracteriza a Geração Y é a não fidelidade às 

marcas ou mesmo à empresa em que trabalham. Já não mais desejam, como seus 

pais e avós, permanecer na mesma empresa até a aposentadoria, mesmo 

considerando bons salários e outros benefícios. Querem experimentar novas 

sensações, novos desafios. 

 A Geração Y não se encanta pelas marcas da mesma forma que a Geração X 

ou os Baby Boomers. Existe uma racionalidade que dá preferência por inovação e 

novos atributos a cada necessidade de compra ou mesmo de recompra de produtos 

ou serviços. 

Eles são liberais no consumo, mas um tanto conservadores no aspecto social. 
Gostam de novidades, querem estar antenados e buscam símbolos que os 

liguem a comunidades. Fidelidade a empresas, no entanto, não está em seus 

horizontes � em vez da busca de status pessoal, a afeição a marcas é uma 

forma de expressar um comportamento coletivo. Também são impulsivos, 

impacientes e, no mercado de trabalho,  não pensam duas vezes antes de 

mudarem de emprego caso não se sintam valorizados ou confortáveis no 

ambiente corporativo.(MELO, 2010) 
  

Já estamos sentindo o efeito da presença da Geração Y nos vários 

segmentos de mercado e estudá-los não é uma tarefa tão fácil. Deve-se considerar 

que tudo vai estar em constante mudança e, a cada nova mudança, tem que trazer 

em si muito mais atributos e inovações. 

 

1.10 A Geração Y no Brasil 

 Avaliando o comportamento do jovem brasileiro da Geração Y, ou seja, os 

nascidos nas décadas de 80 e 90 do século XX, não podemos deixar de salientar 

alguns aspectos peculiares. Em primeiro lugar, devemos perceber que eles estão 

mais sozinhos em suas casas, convivendo com menos irmãos que seus pais e avós, 

portanto, sendo o centro de atenção familiar. E isto, por si só, já os credencia a exigir 

mais atenção e cobrar mais recompensas. 

Embora os censos demográficos brasileiros indiquem a tendência de 

crescimento absoluto do contingente populacional jovem, observa-se um 
paulatino processo de desaceleração a partir da década de 70. As gerações 

nascidas a partir da década de 80 expressam, então, o efeito de uma 
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fecundidade declinante iniciada na década de 60, com a introdução dos 
métodos anticoncepcionais por via oral e, mais recentemente, com a 

constatação do elevado número de mulheres esterilizadas. (DAYRELL e 

CARRANO, 2003, pg.4) 
 

 Mas as características gerais imputadas a esta geração tanto nos EUA quanto 

na Europa Ocidental não podem de maneira nenhuma ser generalizadas para toda 

população jovem do Brasil. Aqui, como em outros países onde existe uma 

desigualdade econômica muito grande, somente uma parcela desta população está 

inserida neste contexto que estamos chamando de Geração Y. 

Pensar os jovens no Brasil implica levar em conta as enormes disparidades 
sócio-culturais existentes e os diferentes contextos nos quais esses se 
constroem como sujeitos. Essa diversidade se acentua no contexto de uma 
crise pela qual passa a sociedade brasileira, com reflexos nas instituições 

tradicionalmente responsáveis pela socialização, como o trabalho e a 

escola.(DAYRELL e CARRANO, 2003, pg.10). 
 

 Podemos entender que, no Brasil, somente a parcela privilegiada da 

população que forma as classes A e B consegue ver nos seus filhos as 

características descritas como formadoras da Geração Y. A sociedade como um 

todo não se enquadra nesta classificação pelo simples fato de que nem todos 

possuem condições de oferecer aos seus filhos todas as possibilidades que a 

tecnologia e os intercâmbios culturais podem proporcionar. 

 As políticas públicas que deveriam suprir os jovens das classes C, D e E nas 

suas necessidades básicas de cultura e aprendizado ainda caminham a passos 

lentos, ora por questões político-partidárias (falta de continuidade nas ações entre 

um governo e outro), ora por questões éticas (falta de fiscalização e controle nas 

verbas destinadas à educação, que são desviadas em esquemas de corrupção e se 

hospedam na impunidade). 

É inegável que uma pequena parcela de nossos jovens, em especial aqueles 
nascidos em famílias das classes A e B, apresenta as características da 

geração y identificadas nos jovens americanos: Estudaram inglês, fizeram 

intercâmbio, usam redes sociais, não tem paciência para coisas longas e 
demoradas. Buscam gratificação instantânea e não lidam bem com 

promessas futuras, demandam muito feedback e são movidos a elogios. 

Gostam de ser reconhecidos e são ambiciosos. Demonstram amplo domínio 

da tecnologia, são alegres e descontraídos e buscam equilíbrio entre trabalho 

e vida pessoal. Porém, a grande maioria de nossos jovens não teve todos 

estas oportunidades: nascidos nas classes C e D, não tiveram acesso a um 

estudo diferenciado, somente recentemente passaram a ter acesso a internet, 
muitos nunca assistiram TV a cabo. Não estudaram outras línguas e nunca 

saíram de sua cidade.(CAXITO, 2010) 
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 Mesmo com estas ressalvas, pode-se entender que em relação ao mercado 

publicitário, a Geração Y brasileira deve ser estudada com base nas características 

mestres com as quais são identificadas, principalmente nos EUA. 
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Capítulo II � A mídia impressa revista e a comunicação publicitária 

 

2.1 A gênese das revistas no mundo 

 A imprensa, de uma forma geral, se consolida como meio de comunicação 

nos dias de hoje, através de características básicas que se formam sobre os pilares 

da informação, divulgação da cultura, entretenimento e educação, alicerçada pela 

Publicidade e Propaganda.  

É muito pouco provável que alguma revista ou algum jornal de variedades se 

estabeleça somente com bases filantrópicas, sem contar com a inestimável 

colaboração da comercialização de espaços publicitários. E esta visão comercial tem 

viabilizado a existência e manutenção de muitos títulos que se transformaram em 

grandes ícones do mercado editorial. 

Uma visão comercial dos propósitos da existência de uma publicação passa 

pela necessidade de adequação do conteúdo às necessidades, desejos e 

expectativas do seu público leitor. Afinal, uma publicação deve cumprir seus 

objetivos editoriais na mesma proporção em que pode se garantir como fonte de 

receita para os editores e para os anunciantes. 

 

 Segundo Eliseo Veron (2004), a imprensa escrita de massa já tem uma longa 

história como setor da produção cultural submetido às leis da concorrência. É, pois, 

importante precisar bem em que condições o mercado da imprensa de massa opera, 

qual é o dispositivo pelo qual um dado título de imprensa constitui-se como 

mercadoria definida por seu valor (no sentido econômico do termo). 

 

 A imprensa escrita de massa constitui seu leitorado com base numa situação 

de mutua aceitação do processo de comunicação. 

 

A constituição de um leitorado supõe a estruturação, no discurso do título, de 

um vínculo proposto ao receptor sob a forma do que eu denominei, em outra 
ocasião, de um contrato de leitura. As condições de produção concernem a 

outros discursos pertencentes ao mesmo gênero-P, co-presentes no setor ao 
qual o título pertence. O contrato de leitura é da ordem da estratégia, e, em 
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situação de concorrência, as estratégias dos títulos se interdeterminam. 

(VERON, 2004, pg.247) 
 

 Patrick Charaudeau (2006), no seu livro Discurso das Mídias, deixa claro que 

a imprensa é essencialmente uma área escritural, feita de palavras, de gráficos, de 

desenhos e, por vezes, de imagens fixas, sobre um suporte de papel. Podemos 

considerar que existe uma distância entre a produção da informação e sua leitura e 

que o leitor está tomando conhecimento do que se produziu muito tempo depois. 

A escrita desempenha o papel de prova para a instauração da verdade, o que 

não é possível para a oralidade, não recuperável e aparentemente mais 

efêmera. Essas características próprias ao dispositivo da imprensa permitem 

compreender porque essa mídia, universo por excelência do legível, é 

particularmente eficaz; por um lado, nas análises e comentários, nos 

editoriais, nas tribunas e reflexões, nas crônicas, em tudo o que aprofunda a 

informação, que a coloca em perspectiva e que indaga sobre as prováveis 

conseqüências dos acontecimentos; por outro lado, nas narrativas, nas 
notícias locais (os fait divers) e na montagem de dossiês; e ainda, nas 

informações dos classificados, das variedades, local por excelência de um 

percurso sinótico; enfim, nas manchetes, que, funcionando como anúncios 

sugestivos semelhantes aos slogans publicitários, são destinadas a 

desencadear uma atividade de decifração, isto é, de inteligibilidade. 

(CHARAUDEAU, 2006, pg. 114) 

 Assim, pois, a invenção de Gutenberg, por muitos considerada um dos 

eventos mais importantes do período moderno é, sem dúvida nenhuma, a 

precursora de um segmento de negócios dos mais lucrativos da história. 

 A mídia revista, apesar de toda a concorrência empreendida pelas novas 

mídias eletrônicas, continua sua trajetória como referência de uma cultura ou de um 

estilo de vida. 

 Segundo Scalzo (2004, p.19), a primeira revista foi publicada na Alemanha 

em 1663 com o nome Erbauliche Monaths-Unterredungen (Edificantes Discussões 

Mensais). Com cara e jeito de livro, era considerada revista porque trazia vários 

artigos sobre um mesmo assunto (teologia) e era voltada para um público específico, 

além de ter a proposta de sair periodicamente. 

 O termo revista foi usado pela primeira vez em 1704 na Inglaterra mas a 

publicação mais parecida com as que conhecemos atualmente foi a The 

Gentleman�s Magazine, lançada em 1731. Ainda segundo Scalzo (2004,p.20), o 
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termo magazine passa a servir para designar revistas tanto na língua inglesa quanto 

em francês. 

 O papel da mídia impressa revista no contexto da comunicação tem sido 

servir de alternativa entre a profundidade dos livros e a superficialidade, ou o 

imediatismo do jornal. Fica no meio termo entre um e outro e por isso encontrou 

grande simpatia do público. 

 A princípio monotemática, a revista apresentava artigos variados 
sempre sobre o mesmo tema, principalmente ciências e teologia. Seja 
lá como for, a idéia deu certo, sem nenhuma pesquisa de mercado, e a 

novidade da revista monotemática foi logo copiada. Em 1665, surgiram a 

francesa Jornal dos Sábios, sobre ciências, e a inglesa Transações 

Filosóficas; em 1668, apareceu a italiana Jornal dos Literatos. O passo 
seguinte foi a invenção da revista multitemática. Na França, em 1672, alguém 

teve a idéia de misturar assuntos muito variados, debaixo de um mesmo 
título, e inventou o que hoje chamamos de revista de interesse geral. O 

Mercúrio Galante publicava crônicas sobre a Corte, anedotas elegantes, 

poesia. (CORREA, 2005) 

 

 As primeiras revistas nos Estados Unidos nasceram em 1741. Foram a 

American Magazine or Monthly View de  Andrew Bradford e a General Magazine and 

Historical Chronicle de Benjamim Franklin que disputaram a primazia de serem a 

primeira por apenas alguns meses. De acordo com Correa (2005), a briga sobre 

quem tinha sido o primeiro foi curta, porque a revista de Bradford durou três meses, 

e a de Franklin seis. 

 Durante o século XIX, vários acontecimentos marcaram o desenvolvimento da 

mídia revista no mundo. A tecnologia contribuiu de maneira decisiva fazendo das 

gráficas verdadeiros centros de excelência na arte de comunicar. Uma população 

mais alfabetizada também motivou o desenvolvimento das tiragens das revistas e 

esta perspectiva também incentivou o surgimento de anunciantes, ávidos e espalhar 

suas mensagens para um maior número de pessoas. 

Com o avanço técnico das gráficas, as revistas tornaram-se o meio ideal, 
reunindo vários assuntos num só lugar e trazendo belas imagens para ilustrá-
los. Era uma forma de fazer circular, concentradas, diferentes informações 

sobre os novos tempos, a nova ciência e as possibilidades que se abriam 

para uma população que começava a ter acesso ao saber. A revista ocupou 
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assim um espaço entre o livro (objetivo sacralizado) e o jornal (que só trazia o 

noticiário ligeiro). (SCALZO, 2004, pg. 20) 

 Em 1842, segundo Scalzo (2004), surge em Londres a primeira revista 

ilustrada Illustrated London News. Tinha 16 páginas de texto e 32 de gravuras que 

reproduziam os acontecimentos da época na forma de desenhos. A fórmula foi 

copiada em todos os países e, no final do século XIX, o desenvolvimento da 

fotografia e da impressão com meio-tom ajudaram no seu aperfeiçoamento. 

 A revista Time, lançada nos Estados Unidos em 1923 é a primeira revista 

semanal de notícias. Criada por Briton Hadden  e Henry Luce pretendia informar 

com concisão as notícias da semana, do país e do mundo. Em 1936 o meso Henry 

Luce lança a Life, uma revista semanal ilustrada. A Life foi copiada na França por 

Match (depois Paris Match) e na Alemanha pela Stern. 

Figura nº 1 � A revista no Brasil  

 

 Outro fenômeno editorial foi lançado nos Estados Unidos em 1922. A 

Reader�s Digest (Seleções Reader�s Digest no Brasil) condensava artigos editados 

em outras revistas e jornais e oferecia ao leitor uma variedade de assuntos que ele 

não encontraria em nenhum outro lugar. 

Com cinco mil dólares emprestados dos pais e dos irmãos, DeWitt Wallace � 
que ninguém achava que faria algo importante na vida � e sua mulher Lila 
lançaram uma revista que republicava os melhores artigos que encontravam 
nas outras revistas e jornais.  "Eu simplesmente procuro coisas que me 
interessem; se me interessarem, eu publico", confessou ele. Chamou a 
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revista de Readers Digest, literalmente "uma compilação (de histórias) para 

os leitores". Essa idéia só não foi copiada no mundo inteiro, porque DeWitt 

Wallace se encarregou ele mesmo de lançar a revista internacionalmente: são 

hoje 48 edições em 19 línguas. (CORREA, 2005) 

 Líder na preferência dos jovens, as revistas em quadrinhos surgiram nos 

Estados Unidos quando, na década de 1930, são reunidas tiras de quadrinhos já 

editadas anteriormente em jornais para formar uma única publicação. Há quem 

atribua ao americano Richard Fenton Outcalt a primazia de ter sido o primeiro a 

publicar suas tiras The Yellow Kid em 1896 em forma de revista. Muitas 

controvérsias existem a este respeito, sendo que até um brasileiro, Ângelo Agostini 

figura entre os precursores. 

Entre os precursores estão o suíço Rudolph Töpffer, o alemão Wilhelm Bush, 
o francês Georges ("Christophe") Colomb, e o brasileiro Angelo Agostini. 
Alguns consideram como a primeira história em quadrinhos a criação de 

Richard Fenton Outcalt, The Yellow Kid em 1896. Outcalt essencialmente 
sintetizou o que tinha sido feito antes dele e introduziu um novo elemento: o 
balão. Este é o local onde se põe as falas das personagens. (JARCEM, 2007) 

 Ao mesmo tempo, nasciam também as fotonovelas que reproduziam histórias 

de romances em fotos e devidamente legendadas. Sua origem é italiana, mas no 

Brasil a revista Capricho fez enorme sucesso. 

Enquanto isso, nos estúdios de Cinecittá, na Itália, inventavam-se mais um 
modelo de revista que faria enorme sucesso e, do mesmo modo, seria 
copiado mundo afora, principalmente nos países latinos. Surgiam as 
fotonovelas, histórias românticas em fotos, produzidas nos cenários dos 

estúdios de cinema durante os intervalos entre as filmagens. A revista 

Capricho chegou a vender cerca de 500 mil exemplares por quinzena nos 
anos 1950. (SCALZO, 2004, pg. 24). 

 A segmentação parece ter sido o grande segredo para o sucesso das revistas 

até os dias de hoje. O fato de ter nascido monotemática já trazia uma visão 

segmentada da própria sociedade e, portanto, pôde se adaptar muito bem ao 

mercado de publicações impressas. As revistas direcionadas para o público feminino 

ganharam grande destaque depois do lançamento, na França, da revista Elle em 

1945. O momento era de euforia pelo final da Segunda Guerra Mundial e as 

mulheres precisavam de um novo ânimo para ajudar na reconstrução da França. 

Depois de tantos anos de privação e sofrimento, a leitora encontrou nas 

páginas de Elle idéias para se redescobrir, redescobrir seu país e, 

principalmente, recuperar sua feminilidade com pouco dinheiro. Podia 

 

pdfMachine  
A pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.  

Get yours now! 

http://www.pdfmachine.com?cl


44 
 

transformar sua casa e sua mesa com os parcos recursos disponíveis de 

então. O sucesso foi imediato. Hoje, Elle é uma fórmula licenciada em 16 

países e, mesmo apresentando algumas diferenças de lugar para lugar (em 

alguns é mais voltada para a moda, em outro não), é uma revista que sempre 
vende bem onde quer que seja editada. (SCALZO, 2004, pg.25) 

 Mas a revista de maior sucesso direcionada ao público feminino chama-se 

Cosmopolitan e foi lançada em 1962 nos EUA. 

Provando que os problemas de jovens solteiras interessadas em carreira, 
independência e relacionamento com o sexo oposto são iguais no mundo 

inteiro, Cosmo tem hoje 50 edições internacionais em 25 línguas, em países 

tão diversos quanto Croácia, Índia, China e Japão. A nossa Nova é a única 

que não se chama Cosmopolitan, porque nós achamos o nome muito 

complicado para o mercado brasileiro. (CORREA, 2005) 

 Já entre as revistas masculinas que marcam época, com certeza Playboy é a 

mais importante. Editada desde 1953, tem hoje muitas edições internacionais 

licenciadas. Novamente a segmentação parece ser a fórmula que premia os editores 

com um sucesso cada vez maior.  

Em 1953, em Chicago, Hugh Hefner, um ex-funcionário do departamento de 

promoções da revista masculina Esquire, inventou a Playboy. Hefner misturou 

a sofisticação da Esquire � que combinava bom jornalismo, boa ficção, humor 

requintado, moda, bebida e gastronomia � com fotos de garotas sem roupa. A 
idéia era despertar o voyeur que há em cada homem, exibindo nas páginas 

da revista não mulheres que tiravam a roupa facilmente, mas aquela garota, a 
filha do vizinho, que todos queriam ver. (SCALZO, 2004, pg. 25) 

 

2.2 As revistas no Brasil 

 A importância da mídia revista no Brasil pode ser avaliada pela grande 

variedade de títulos disponíveis nas bancas no momento atual da história da 

comunicação brasileira. Segundo o livro A revista no Brasil, editado em 2000 pela 

Editora Abril para comemorar seus 50 anos de vida, o privilégio de ser a primeira 

revista brasileira está com a publicação As Variedades ou Ensaios de Literatura, 

editado pelo tipógrafo e livreiro português Manoel Antonio da Silva Serva no mês de 

janeiro de 1812 em Salvador � Bahia, mas chamada pelo próprio autor de �folheto�. 

 Há ainda, segundo o livro A revista no Brasil (2000) quem atribua o 

pioneirismo ao Correio Brasiliense � Armazém Literário, publicação que o exilado 
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gaúcho Hipólito José da Costa editou em Londres de 1808 a 1822. Ambas, no 

entanto, não pareciam nem revista nem jornal, mas tinham a cara de livro. 

 As revistas como conhecemos hoje, no entanto, somente começam a ganhar 

destaque no panorama nacional no início do século XX. 

As revistas já exibiam vigor e popularidade em janeiro de 1904, a julgar pela 

crônica assinada por Olavo Bilac na edição de estréia do semanário carioca 

Kósmos. Depois de registrar o temor de �todos os grandes editores da capital 

francesa� de que o jornal viesse a �ameaçar de morte a indústria do livro�, 

opinou o poeta dado a ouvir estrelas: �Quem está matando o livro não é 

propriamente o jornal; é, sim, a revista, sua irmã mais moça, cujos 

progressos, no século passado e neste começo de século, são de uma 

evidência maravilhosa�. (A REVISTA NO BRASIL, 2000, pgs.19 e 21). 

 Neste início do século XX a profissionalização da imprensa vem 

acompanhando a fase de industrialização do Brasil. Isso exige do mercado editorial, 

além da capacidade técnica, muito capital para investir nas novas técnicas que 

surgem. Scalzo (2004) destaca que grupos de intelectuais, das mais variadas 

tendências, fundam suas próprias revistas e dá como exemplo a Klaxon que 

divulgava os ideais da Semana de Arte Moderna de 1922. Ao mesmo tempo, as 

caricaturas continuam despertando grande interesse projetando nomes como 

J.Carlos, K.Lixto e Raul, até hoje considerados como mestres no gênero. Outro 

aspecto importante é a utilização sistemática da fotografia na Revista da Semana, 

especializada em reconstituir crimes em estúdios fotográficos. 

 As primeiras histórias em quadrinhos nacionais surgem em 1905 na O Tico-

Tico, que seria por mais de 50 anos o grande sucesso entre as crianças brasileiras. 

Até então inquilinos de uma ou outra revista para o leitor adulto, os 

quadrinhos ganhariam, com O Tico-Tico, uma das primeiras publicações 

exclusivas, destinada aos meninos e adolescentes. A revista combinava 
seções educativas com as aventuras de Chiquinho, herói infantil decalcado 

num personagem americano, Buster Brown. Em 1920, depois de passar pelas 
tintas de vários artistas, Chiquinho perdeu o jeitão estrangeiro e, 

abrasileirado, sobreviveu até 1954. (A REVISTA NO BRASIL, 2000, p.149) 

 Até 1930, entretanto, as revistas caminhavam a passos lentos com pouco 

espaço para criatividade nas pautas. Neste ano, dois acontecimentos marcaram o 

início de uma nova era nas revistas. A revolução que colocou Getúlio Vargas no 
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poder e a eleição da gaúcha Yolanda Pereira como Miss Universo, que consagrou 

internacionalmente a beleza da mulher brasileira. 

Capitaneadas por O Cruzeiro, as revistas ingressaram numa era em que a 
reportagem teria peso cada vez maior. O jornalista deixou o fundo da 
redação, ganhou a rua, passou a criar matérias para além do ramerrame. 

Esporte, política, artes espetáculos, consumo, modos de vida � nenhum 
meandro da realidade brasileira deixou de ser desde então freqüentado pelo 

olhar atento das publicações, muitas das quais pagaram preço alto por essa 

intromissão.(A REVISTA NO BRASIL, 2000, p.22). 

 A revista O Cruzeiro foi criada em 1928 por Assis Chateaubriand, paraibano 

de Umbuzeiro, jornalista, advogado, político e diplomata. Este semanário reuniu boa 

parte dos melhores jornalistas e articulistas brasileiros da época. Permaneceu 

absoluto no mercado até 1952, quando Adolpho Bloch lança a revista Manchete. 

Colada nesse sucesso (da revista O Cruzeiro) e aproveitando a euforia do 
pós-Guerra, em 1952 surge Manchete, da Editora Bloch � uma revista 
ilustrada que valoriza, ainda mais que O Cruzeiro, os aspectos gráfico e 

fotográfico. Otimista, a publicação coloca sua técnica �a serviço da beleza do 

Brasil�, além de lançar e manter colunas de cronistas como Rubem Braga, 

Paulo Mendes Campos etc. (SCALZO, 2004, pg. 30) 

 A revista Realidade foi lançada em 1966 pela Editora Abril e por muitos é 

considerada uma das mais conceituadas revistas brasileiras de todos os tempos. 

Uma revista que, em plena vigência do regime de exceção no Brasil (após o golpe 

militar de 1964), preocupou-se em falar de tudo com textos primorosos. Falava de 

sexo, drogas, religião e movimentos estudantis dos anos de 1960, traduzindo o que 

a nova geração de brasileiros ensaiava com mudanças de comportamento e toda 

sua inquietação cultural. 

Jogou luzes sobre a magnífica geração de jovens músicos � Chico Buarque, 
Gilberto Gil, Caetano Veloso � que ia então chegando à cena. Abriu largos 

espaços para Che Guevara, morto pouco antes na guerrilha boliviana. 

Encarou temas então melindrosos como a maconha, o clero de esquerda, o 

racismo e o movimento estudantil que crepitava nas ruas.(A REVISTA NO 
BRASIL, 2000, pg. 57) 

 Com a revista Realidade descontinuada em 1976, a Editora Abril passou a 

investir na revista Veja (lançada em 1968) e um fenômeno de vendas até hoje. Na 

linha de Veja, destacaram-se também as revistas Visão, Isto é, Senhor, Afinal e 

Época. 
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Veja é hoje a revista mais vendida e mais lida do Brasil, a única revista 

semanal de informação no mundo a desfrutar de tal situação. Em outros 

países, revistas semanais de informação vendem bem, mas nenhuma é a 

mais vendida � esse posto geralmente fica com as revistas de tevê. 

(SACALZO, 2004, pg. 31) 

 As revistas especializadas (ou segmentadas) são realmente a maioria das 

publicações no Brasil. A revista Quatro Rodas, destinada ao mercado 

automobilístico e publicada desde 1960, assim como a revista Exame, dedicada ao 

segmento de economia e negócios desde 1971, são exemplos de publicações de 

sucesso no mercado brasileiro. 

 Para as mulheres, a revista Marie Claire, da Editora Globo e Claudia, da 

Editora Abril, combinam jornalismo de profundidade com temas de beleza, 

decoração e gastronomia, além de apresentarem temas polêmicos sobre 

feminilidade, machismo, solidão e problemas sexuais femininos. São fórmulas de 

sucesso que garantem a permanência destas revistas nos dias atuais. 

 Os homens também foram brindados com publicações especialmente 

dirigidas a eles desde o início do século quando as revistas chamadas �galantes� 

fizeram muito sucesso. Scalzo (2004) nos diz que nos anos 1930, por conta da 

censura e da moral conservadora, estas revistas desapareceram, voltando na 

década de 1960 com a liberalização dos costumes. Mas durante este vazio de 

tempo, revistas eróticas e pornográficas eram vendidas clandestinamente e ficavam 

escondidas sob colchões e no fundo de armários. Destas as mais famosas foram 

aquelas conhecidas como �catecismos�, revistas em quadrinhos criadas por Carlos 

Zéfiro (pseudônimo de Alcides Caminha). 

 Em 1966, surge a revista Fairplay e, em 1969, a revista Ele e Ela, que trazia 

mulheres nuas e reportagens sobre temas comportamentais ligados à relação 

homem-mulher. Também surgem na sequência a Status (1974) e Homem (1975 - 

que depois passou a se chamar Playboy). 

 Revistas sobre esportes são hoje uma constante nas bancas, mas 

segmentadas por categoria como revistas de esportes náuticos, falando sobre tênis, 

golfe, ciclismo, skate e surf que atendem um nicho específico de mercado. 
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 Os jovens começam a se tornar um público interessante e, a eles, muitas 

publicações são destinadas e ainda fazem grande sucesso. 

Publicações ligadas à cultura pop, que falam sobre música, comportamento, 

moda, arte e consumo, surgem em profusão nas décadas de 1960 e 1970, 

quando começa a ser identificada na população uma faixa etária intermediária 

entre as crianças e os adultos: os jovens. Também neste mercado a 

segmentação mostra-se mais eficaz do que a tentativa de falar com muitos 
leitores ao mesmo tempo. No caso da música, por exemplo, quem gosta de 
rock não quer saber de MPB e vice versa. E quem gosta de rock pesado não 

quer saber de baladinhas. E por ai vai...(SCALZO, 2004, p. 36) 

 A mídia revista apresenta alguns atributos que a distingue dos demais meios 

de comunicação e a coloca num lugar de destaque na mente dos leitores. A mídia 

revista, por ser suportada por uma plataforma material (papel e tinta), apresenta 

características especiais como o fato de poder ser transportada facilmente, estar 

disponível toda vez que o receptor precisa da informação e não ser tão volátil quanto 

a Internet. Ela permanece com o leitor o tempo que este desejar, não perdendo seu 

valor diante de uma nova edição. Ao mesmo tempo, o leitor deseja fazer parte de um 

seleto grupo que tem nesta revista um lugar comum de compartilhamento de 

experiências e novas descobertas, participando ativamente do processo de 

absorção de conhecimento dentro dos temas que mais os instigam. 

Não dá pra esquecer também que revistas são impressas e o que é impresso, 

historicamente, parece mais verdadeiro do que aquilo que não é. Isso pode 

até mudar com o tempo e as novas tecnologias, mas por enquanto ainda é 

assim.(SCALZO, 2004, pg.12) 

2.3 A mídia revista influenciando a propaganda 

 

 A mídia revista contribuiu de forma decisiva para o desenvolvimento das 

atividades de propaganda no Brasil. Segundo Botelho (2010) os primeiros anúncios 

impressos surgiram no jornal A Gazeta do Rio de Janeiro em 1808, divulgando a 

venda de imóveis e escravos e recompensa para quem capturasse escravos 

foragidos. Antes da vinda da família real portuguesa para o Brasil nesse ano, a 

imprensa na colônia era proibida. 

 O jornal como meio de comunicação mais utilizado para a veiculação de 

anúncios publicitários, no entanto, perdeu sua hegemonia quando surge a primeira 

revista veiculando anúncios a Revista da Semana. 
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Além de oferecer mais espaço à publicidade, as revistas garantiam opções 

visuais diferenciadas, cores e melhor tratamento gráfico, em substituição ao 

modelo de classificados dos jornais, abrindo muitas possibilidades a uma 
indústria que crescia e se diversificava. (GUIMARÃES, 2010, pg. 33) 

 As publicações que se seguem à Revista da Semana como O Malho de 1902, 

Fon-Fon de 1907 e a Careta de 1908, por estarem focadas em atualidades, já se 

sustentavam com propaganda. Grandes anunciantes atraídos pela versatilidade da 

mídia revista passam a fazer regularmente propaganda, principalmente nas revistas 

de São Paulo. Guimarães (2010) menciona que, entre estes grandes anunciantes, 

pode-se destacar Antarctica, Companhia Paulista de Seguros, Loteria de São Paulo, 

Papelaria Duprat, Polytheama, F. Matarazzo & Cia e Casa Baruel. 

 O desenvolvimento tecnológico que atingiu as artes gráficas no final do século 

XIX e início do século XX proporcionou à propaganda a grande oportunidade de aliar 

seu caráter informativo às verdadeiras peças de arte, quer seja no âmbito da 

ilustração ou fotografia, quer seja nos textos especialmente encomendados aos 

grandes poetas e intelectuais da época. 

Quebrando a praxe, em 1867 Ba-Ta-Clan montou na redação um ateliê que 
produzia ilustrações para publicidade, a Annonces Illustrées, oferecendo o 

requinte de anúncios coloridos a mão, um a um. (A REVISTA NO BRASIL, 
2000, pg. 202 e 203) 
 

 

Figura nº 02:  A revista no Brasil � Anúncio da Casa Michel 
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Pelo fato de as revistas, muito mais que os jornais, serem destinadas a 

públicos especializados onde cada título visava um público específico, a propaganda 

ganha força quando a segmentação dos mercados passa a ser prioridade. Os 

anúncios podiam ser direcionados ao seu público específico de acordo com o tipo de 

revista: Revistas para mulheres, crianças, senhores, médicos, advogados etc. 

 A mídia revista rapidamente se transformou num veículo ideal para as 

ambições da propaganda. Vários grandes anunciantes passam a destinar maiores 

verbas para veiculação dos seus anúncios nas páginas das revistas que, flexíveis, 

disponibilizam recursos como imagens em cores e a possibilidade de suportar 

anúncios com tamanhos variados (meia página, página inteira, duas páginas etc.), 

assim como aceitavam encartes das mais variadas formas. 

 

A publicidade crescia com as revistas. Em 1906, O Malho explicou por que 
aumentara o preço de seus anúncios: a tiragem �chegou à casa dos 40 mil 

exemplares � e, assim, sendo enorme o nosso consumo de papel, o anúncio 

pelo preço atual não só não nos dá lucro como até nos dá prejuízo�. (A 

REVISTA NO BRASIL, 2000, pg. 203 e 204) 
 

 Apesar de a primeira agência de propaganda no Brasil, A Eclética ter sido 

criada em 1914 em São Paulo, somente a partir de 1926 a propaganda parece 

iniciar sua trajetória gloriosa. Com a instalação neste ano do departamento de 

propaganda da General Motors no Brasil, e mais tarde com a chegada das agências 

internacionais como a J.W. Thompson, McCann-Erickson e Lintas ao lado da 

Eclética e Standard, podemos sentir que é formada a base para a propaganda 

moderna. 

Figura nº 03: A revista no Brasil � Anúncio do sabonete Limol 
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 Predominando, nas páginas das revistas, os anúncios de remédios e elixires 

que prometiam a cura das mais variadas enfermidades, as revistas também foram 

porta-voz da indústria automobilística apresentando com pompa as virtudes dos 

modelos importados que podiam ser comprados no Brasil. 

 

Figura nº 04: A revista no Brasil � Anúncio do automóvel Lincoln 

 

     

 As revistas de interesse geral como O Cruzeiro e Manchete, até por causa da 

linha editorial adotada, fizeram com que a propaganda se aperfeiçoasse ainda mais, 

visando estar em sintonia com os leitores exigentes. 

 

Agências e editoras foram aos poucos aprendendo a trabalhar em conjunto, 
na descoberta da melhor maneira de usar as potencialidades da revista: seu 
colorido e versatilidade (pode ser recortada, dobrada); suas possibilidades 
gráficas (inclusão de folhetos, amostras, volumes, cheiros); sua interatividade 
física com o leitor, permitindo que seja manuseada, possuída, bem próxima, a 

35 centímetros de distância do olhar... (A REVISTA NO BRASIL, 2000, pg. 

208). 
 

 Os anos 1990 trouxeram para as revistas uma interatividade sem 

precedentes. Luzes, aromas, sons foram incorporados através de chips e as editoras 
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fizeram grandes modificações para incorporar estas novas tecnologias. Anunciar nas 

revistas hoje é um exercício de criatividade em todos os sentidos e despertando 

todos os sentidos. A geração Y, fruto da era tecnológica ainda convive com as 

publicações impressas e um dos mais fortes motivos é a portabilidade da revista. 

 

Mais que a TV (na qual, de quebra, são altos os custos de veiculação), 

anúncios em revistas prendem a atenção:�pegam� o leitor num momento de 
serenidade e dedicação à leitura. Podem, assim, ter uma carga maior de 

informação (e de resposta de consumo). Afinal, anúncios eloqüentes, repletos 

de novidades ou tendências, também são informativos. (A REVISTA NO 

BRASIL, 2000, pg.210) 
 

 Os publicitários passaram a experimentar muito mais alternativas para 

produzir seus anúncios, desde montá-los com �facas especiais� � recorte fora do 

padrão da revista, até incluir opções de etiquetas com aromas nos anúncios de 

perfumes, desodorantes e até alimentos. São recursos que as novas tecnologias 

possibilitam e fazem da revista uma mídia de excelente penetração em todo tipo de 

público. 

  

 2.4 Como sobrevivem as revistas nesta era de Internet 

 

 O Brasil parece andar na contramão do resto do mundo quando o assunto é a 

sobrevivência da mídia revista. Este setor vem passando por sérias dificuldades 

desde o advento da Internet, com fechamentos de grandes ícones da imprensa 

internacional como a Newsweek e a BusinessWeek. A valentia do negócio editorial 

de revistas no Brasil tem uma explicação conjuntural que traz a força do 

desenvolvimento econômico nacional. 

Se os periódicos, diários, sucumbem diante da instantaneidade da Internet, se 

as notícias on line atraem cada vez mais interessados e se a interação passa 

a ser, cada vez mais, a mola propulsora do jornalismo, como explicar o 
permanente interesse pelos semanários? Para um executivo da Associação 

Nacional de Editores de Revistas (ANER) esse fenômeno se explica pela 

ascensão da Classe C. Ela seria a ávida consumidora de revistas em 
detrimento de todos os outros meios de comunicação impressa. (ALELUIA, 
2010) 
 

 Temos tido o exemplo de que esta nova Classe C, nascida nas benesses dos 

últimos anos de um governo populista, vem assumindo um papel importante em 

todos os segmentos da economia brasileira. 
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O mercado brasileiro criará 200 novos títulos de revistas até 2020. É o que 

assegura o presidente executivo da Abril Mídia, Jairo Mendes Leal. �Serão 

lançadas no mínimo 200 novas revistas até 2020, com certeza. Serão, no 
mínimo, 20 lançamentos por ano�, declarou, no IV Fórum Aner, nesta terça-
feira (14/9), em São Paulo. O crescimento deve ser puxado pelo aumento da 

classe C, que hoje representa 49% da população brasileira. Os jovens 

dominam. Só em 2010, foram lançados 13 novos títulos. No primeiro 

semestre desse ano, o setor de revistas cresceu 4,3%. As revistas teen, 
voltada para o público jovem feminino, puxou o aumento, com crescimento de 

55% em relação ao mesmo período de 2009. O segmento jovens em geral, 

que atinge leitores do sexo masculino e femino, cresceu 27,3%. Já as revistas 

femininas populares registraram um aumento de 9% nas 
vendas.(VASCONCELOS, 2010) 

 
 Com respaldo nos dados na ANER pode-se concluir que a atividade ligada a 

impressão de revistas no Brasil ainda está a todo vapor, a despeito do que acontece 

nos outros países, pressionados que estão pela Internet. 

Gráfico nº 01 

 

Fonte: IVC total midia � circulação Brasil � janeiro/dezembro 

 

  O gráfico acima traduz a certeza de que algo está ocorrendo no mercado 

editorial brasileiro e não se deve somente à ascenção da Classe C, como alegam os 

executivos da ANER. Os jovens têm lido muito mais, têm procurado mais a cultura e 

não estão desprezando as mídias impressas por isso. Sentem que a volatilidade da 

Internet não sacia sua sede de saber, aprender e conhecer as coisas desta vida. 

 Observando os últimos três anos, podemos notar que nas revistas semanais 

um fôlego ainda maior em subsistência. Na soma das 10 maiores revistas semanais 
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em circulação, um crescimento de 3,9% de 2009 sobre 2008 e de 1,7% de 2010 

sobre 2009 demonstram que ainda não estamos seguindo os passos de nossos co-

irmãos americanos e europeus. 

Tabela nº 02 

10 maiores Revistas semanais 
REVISTA EDITORA 2008 2009 2010 

Veja Abril 1089,9 1097,5 1086,2 
Época Globo 420,5 413,3 408,1 
Istoé Três 353,1 344 338,9 
Caras Caras 278,4 293,4 335,2 
Ana 

Maria 

Abril 202,8 227,5 229,3 

Viva 

Mais 

Abril 193 231,1 235,1 

Contigo Abril 146,8 147,4 160,4 
Tititi Abril 134 155,5 170,3 
Recreio Abril 102,9 117,5 98,7 
Malu Alto 

Astral 
110,5 123 141,9 

TOTAL  3031,9 3150,2 3204,1 
Fonte: IVC  

 Observando as revistas mensais, podemos notar que mesmo com uma ligeira 

queda em 2009 de 0,6 % em relação a 2008, em 2010 houve um crescimento de 

2,3% em relação ao mesmo período de 2008. Vale destacar o desempenho da 

Revista Superinteressante que seguramente é o carro chefe das publicações 

destinadas aos jovens da Geração Y. 

Tabela nº 03 

10 maiores revistas mensais 
    

REVISTA 2008 2009 2010 

Nova Escola 454,1 449,5 437,1 
Claudia 417,7 412,9 419,9 
Seleções 405,1 404 389 
Superinteressante 356,8 362,5 362,5 
Nova 233,3 226,6 240 
Manequim 210,6 212,7 211,9 
Boa Forma 208,8 206 213,8 
Marie Claire 176,2 201,7 206,2 
Quatro Rodas 192,5 192,6 221,6 
Playboy 204,2 189 221,7 

total 2859,3 2857,5 2923,7 
     Fonte: IVC 
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 Outro padrão interessante de se observar é o ranking das publicações para 

adolescentes no qual se destaca a revista Capricho (feminina), que tem 

periodicidade quinzenal entre outras cinco revistas de periodicidade mensal com 

uma tiragem que atinge 34,58% do total. A publicação que está em segundo lugar 

tem uma participação de 22,59%. 

Tabela nº 04 

Publicação Periodicidade Posição Part.mercado(%) 
Tiragem 

média 

Capricho Quinzenal 1º 34,58% 203.656 

Todateen Mensal 2º 22,59% 133.045 

Atrevida Mensal 3º 22,19% 130.681 

Yes! Teen Mensal 4º 14,57% 85.818 

Love Teem Mensal 5º 6.07% 35.738 

TOTAL 588.938 

Fonte: IVC 

 No ranking das publicações de revistas de variedades reina absoluta a 

Revista Veja com 7,26% do mercado num universo de 218 publicações. 

Tabela nº 05 

Publicação Periodicidade Posição 
Part.mercado 

(%) 

Tiragem 

média 

Veja Semanal 1º 7,26 % 1.086.191 

Nova Escola Mensal 2º 2,92% 437.099 

Claudia Mensal 3º 2,81% 419.786 

Época Semanal 4º 2,73% 408.110 

Superinteressante Mensal 5º 2,42% 362.494 

Istoé Semanal 6º 2,26% 338.861 

Caras Semanal 7º 2.24% 335.162 

Veja São Paulo Semanal 8º 2.10% 313.663 

Nova Mensal 9º 1,61% 240.401 

Viva Mais Semanal 10º 1,57% 235.079 

Fonte: IVC  
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 Continuar existindo simultaneamente à Internet é uma tarefa muito árdua para 

os editores. A midia impressa revista tem conseguido uma verdadeira revolução das 

artes gráficas para que seu produto possa atrair o consumidor jovem, apesar das 

vantagens e facilidades de informações oferecidas pela Internet. 
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Capítulo III - A Geração Y e a comunicação publicitária 

 

3.1 A Geração Y e o processo de leitura 

 Antes de tudo é imperativo que se destaque que os membros da Geração Y 

não são resistentes à leitura, como muitos pensam, principalmente de livros e/ou 

publicações científicas. Eles apenas têm uma relação diferente com os livros e/ou 

publicações impressas. Esta falsa ideia prende-se ao fato de que as várias 

alternativas fornecidas pela Internet (principalmente) quanto às ilustrações, sons, 

vídeos, fotos e demais ícones visuais ou auditivos sempre prevalecem à leitura de 

textos impressos. 

 Muitos são os que atribuem aos jogos eletrônicos, à internet e ao telefone 

celular a responsabilidade de afastar estes jovens do hábito de leitura. Mas esta 

parece não ser a realidade destes jovens. As redes sociais, os sites de mensagens 

instantâneas, os torpedos do telefone celular têm feito com que eles leiam bem mais 

do que seus antecessores de gerações anteriores. Se são obrigados a escrever para 

seus contatos também devem se obrigar a ler o que recebem, mesmo considerando 

a criação de dialetos específicos, os chamados �internetês� 

Em tempos de videogames, chat, MSN, Orkut, Facebook, Twitter e Youtube, 
os adolescentes são bombardeados constantemente por estímulos das mais 

diferentes mídias eletrônicas. A leitura que os jovens do século XXI 

conhecem, certamente, não é a mesma daqueles do século anterior. Afinal, o 

ciberespaço dispensa a linearidade e a forma planificada. Na Internet, a 

leitura não é mais feita da esquerda para a direita, de cima para baixo, mas 
sim um espaço para múltiplas visualizações. Nada impede que uma pessoa 

visualize um vídeo, uma foto e um texto, enquanto conversa com amigos pelo 

MSN. Tudo ao mesmo tempo. (OLIVEIRA, C. 2010) 
 

 Alguns pesquisadores afirmam que, pelo contrário, o jovem atual lê muito 

mais hoje que as gerações que os antecederam. Segundo a pesquisadora, 

publicitária e professora Carol Phillips há fortes evidências de que a Geração Y 

ainda tem o hábito de ler. 

Um estudo feito em abril de 2010 pela McKinsey na Inglaterra mostrou que, 
em média, uma pessoa recebe 72 minutos de informação por dia, 

comparando-se a 60 minutos em 2006. O aumento se deu, prioritariamente, 
nas informações recebidas pela população abaixo dos 35 anos.  Além disso, 

a leitura pode não ser uma prioridade, mas a Geração Y passa mais tempo 

lendo do que as gerações anteriores. Porém, esses jovens lêem de maneira 

diferente. Vão em busca de informação, então possuem um propósito e são 

excelentes examinadores.(PHILLIPS, 2010) 
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A propósito de se posicionar mais adequadamente nosso tema nesta 

investigação de campo, discutir sobre o suporte em que a mensagem escrita vem 

sendo divulgada pode ser uma variável das mais importantes. Desta forma, 

podemos observar nos diálogos entre Umberto Eco e Jean-Claude Carrière o que 

existe de tendência neste campo. 

 
...Desencavei para você na minha biblioteca este livrinho impresso em latim 

no fim do século XV, em Paris. Veja. Se abrirmos este incunábulo, podemos 

ler na última página, impresso em francês: �Ces presentes heures à l�usage 

de Rome furent achevées lê vingt-septième jour de septembre l�na Mille 

quatre cent quatre-vingt-dix-huit pour Jean Pitevin, libraire, demeurant à Paris 

em la rue Neuve-Notre-Dame.� (�Estas presentes horas para uso de Roma 
foram concluídas no vigêsimo sétimo dia de setembro do ano mil 

quatrocentos e noventa e oito por Jean Poitevin, livreiro, instalado em Paris 
na rua Neuve-Notre-Dame.�) �Usage� está escrito �usaige�, o sistema de 

datação para indicar o ano foi abandonado, mas ainda podemos decifrá-lo 
com facilidade. Portanto, ainda somos capazes de ler um texto impresso há 

cinco séculos. Mas somos incapazes de ler, não podemos mais ver, um 

cassete eletrônico ou um CD-ROM com apenas poucos anos de idade. A 
menos que guardemos nossos velhos computadores em nossos porões. 

(ECO, CARRIÈRE, 2010, p.24) 

 O desenvolvimento das novas tecnologias de comunicação está, na verdade, 

criando uma maior necessidade de leitura e escrita. 

...nunca tivemos tanta necessidade de ler e escrever quanto em nossos dias. 
Não podemos utilizar um computador se não soubermos escrever e ler. E, 

inclusive, de uma maneira mais complexa do que antigamente, pois 
integramos novos signos, novas chaves. Nosso alfabeto expandiu-se. É cada 
vez mais difícil aprender a ler. (ECO, CARRIÈRE, 2009, p.19) 
 

 Em uma reportagem especial veiculada pela Revista Veja em maio de 2011, 

com o título �Uma geração descobre o prazer de ler� o jornalista Bruno Méier 

destaca que os jovens da atualidade estão começando �...uma longa e produtiva 

convivência com os livros.� ao lerem obras juvenis ou best-sellers. Comenta ainda 

que os céticos que previam o fim dos livros acabaram perdendo mais uma cartada 

neste jogo onde os adversários não são inimigos. 

Várias vezes, no decorrer do último século, previu-se a morte dos livros e do 
hábito de ler. O avanço do cinema, da televisão, dos videogames, da Internet, 

tudo isso iria tornar a leitura obsoleta. No Brasil da virada do século XX para o 

XXI, o vaticínio até parecia razoável: o sistema de ensino em franco declínio e 

sua tradição de fracasso na missão de formar leitores, o pouco apreço dado à 

instrução como valor social fundamental e até dados muito práticos, como a 

falta e a pobreza de bibliotecas públicas e o alto preço dos exemplares 

impressos aqui, conspiravam (conspiram, ainda) para que o contingente de 
brasileiros dados aos livros minguasse de maneira irremediável. Contra todas 

as expectativas, porém, vem surgindo uma nova e robusta geração de leitores 
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no país � movida, sim, por sucessos globais como as séries Harry Potter, 

Crepúsculo e Percy Jackson. (MEIER, 2011, p. 100) 
 Nesta mesma reportagem, é apresentado um exemplo marcante de jovens 

protagonistas de processos de mudança que personificam a figura de líder de 

opinião prestando, espontaneamente, serviços à sua comunidade geracional. 

Veja-se o exemplo da universitária catarinense Taize Odelli, de 21 anos. 

Taize, como a carioca Íris Figueiredo, caiu de amores pela leitura por meio de 

Harry Potter, anos atrás. Hoje, discute com desenvoltura sobre a obra do 
clássico russo Fiodor Dostoievski ou a do contemporâneo anglo-indiano 
Salman Rushdie. Taize percorreu esse trajeto levada por sua curiosidade, e 
agora cuida de despertá-la em outros jovens como ela. A cada mês, recebe 
cerca de dez lançamentos de quatro editoras nacionais e os resenha em seu 

blog. Para as editoras, ela é uma ponte com um público que resiste aos 

canais tradicionais de divulgação como jornais e revistas. Para a garotada 

que acompanha seu blog (ou o de Íris, que, funcionando nos mesmos moldes, 

conta cerca de 16.000 acessos mensais), ela é um caminho alternativo: os 

livros, na escola, costumam ser motivo de tédio: redescobri-los como fonte de 
deleite, passo a passo com pessoas da mesma idade é um papel que a 
Internet � sim, uma daquelas invenções que iriam assassinar a leitura, 

segundo os pessimistas � vem desempenhando de forma espontânea e com 

surpreendente eficácia. (MEIER, 2011, p.102) 
 

 Sociólogos, psicólogos, pedagogos, profissionais de Recursos Humanos e da 

Comunicação têm tido a oportunidade de garimpar nova jazida ao procurar entender 

como pensam, agem, reagem e se comportam os jovens da Geração Y. Num 

primeiro momento estão sendo caracterizados como a geração da �Conexão�, ou 

geração �M� de multifuncional, multioperacional, multitarefas, multitudo. Aqueles 

jovens que nasceram e se desenvolveram juntamente com a Internet, falando ao 

celular, operando um PC e se conectando com todas as partes do mundo, sem 

barreiras linguísticas ou culturais. Jovens que não confiam nas tradições, filhos da 

geração �X� e netos da geração �Baby Boomers�, tão revolucionários que não 

conseguiram perceber contra o que lutavam. 

 O jovem da Geração Y luta para ser feliz, usufruir o que o mundo pode 

oferecer de melhor agora e não quando eles não mais puderem �curtir� as coisas 

boas. Tecnologia é a palavra de ordem que norteia o pensamento deles, sempre 

ligados às novas tendências de comunicação, de busca de informação e de 

satisfação das suas necessidades, porém, o sucesso profissional, por exemplo, não 

se sustenta somente com o �saber� lidar com a tecnologia. A leitura é responsável 

por grande parte das realizações dos jovens, seja no âmbito da formação intelectual 

ou seja no âmbito do desenvolvimento profissional 
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Um estudo divulgado no mês passado pela Universidade Oxford demonstra 

uma conexão inequívoca entre leitura e sucesso profissional. Conduzida pelo 

americano Mark Taylor, do departamento de sociologia, a pesquisa ouviu 
17.200 pessoas nascidas em 1970. Comparou as atividades extracurriculares 
desenvolvidas por elas quando tinham 16 anos com a sua posição hierárquica 

aos 33. A leitura se revelou o único fator que, de forma consistente, esteve 

associado à ascensão profissional. (MEIER, 2011, p.104) 
 

 Mas como estes jovens se estruturam dentro do emaranhado tecnológico que 

os cercam? Como eles podem receber as mensagens da grande mídia, seus apelos 

e como esta grande mídia procura atingi-los?  

 Ainda não se pode ter respostas para estas questões, principalmente 

considerando-se a pluralidade de ofertas que esta audiência pode receber dia após 

dia. As iniciativas das grandes corporações, que se orientam pela visão holística do 

marketing moderno, já contemplam uma atenção redobrada ao novo e promissor 

segmento de mercado formado pelos jovens da Geração Y. 

 
3.2 Audiência e Recepção de mensagens  

 O pragmatismo que se instalou nos anos 90 com as novas tecnologias sendo 

priorizadas pelos pesquisadores da comunicação, não conseguiu nublar os olhos 

dos mais atentos que se firmaram com grande ênfase em entender como o público-

alvo da mídia de massa recebia, através dos vários canais disponíveis, as 

mensagens que lhes eram destinadas. 

 Afinal, quem comunica deseja ser entendido e provocar algum tipo de reação 

no receptor da mensagem.  Busca respostas aos diversos conteúdos que são 

produzidos e por isso não estão passivos. 

O foco de análise dos estudos de audiência e recepção não é a pura 

composição ou o tamanho da audiência, mas sim as respostas que os 

indivíduos dão aos conteúdos da comunicação. Esta resposta (interna ou 
externa) é por natureza difícil de ser observada porque sempre ocorre 

individual e isoladamente com cada membro da audiência, embora possa ter 

importantes conseqüências sociais, econômicas, políticas e culturais. A ação 
da audiência somente ocorre por convergência de comportamentos de 

indivíduos isolados, nunca por ação coordenada ou estruturada. (RUÓTOLO, 

1998, p. 159 e 160) 
 

 Não estamos aqui procurando uma teoria que explique tudo o que acontece 

desde a exposição do receptor ao conteúdo da mídia de massa até a tradução do 

que foi absorvido e sua transformação em comportamento. Não existe uma teoria 

geral que explique o receptor desde o momento que decide a expor-se a um 
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conteúdo da comunicação até suas últimas consequências comportamentais 

(RUÓTOLO, 1998, p.160) 

 No final da década de 30 do século passado, muito se pesquisava sobre a 

capacidade da mídia de massa de influenciar grandes contingentes de receptores 

das mensagens divulgadas. As pessoas, tidas como alvos passivos da comunicação 

de massa, seriam por ela influenciadas a mudar atitudes e comportamentos de 

acordo com a conveniência do produtor da mensagem. 

 Segundo P. Lazarsfeld (1964), três acontecimentos impulsionaram as 

pesquisas sobre a audiência: 

1. a incorporação do cinema e especialmente do rádio aos meios gráficos de 

comunicação coletiva que então existiam; 

2. a grande expansão e sistematização da propaganda comercial nos 

Estados Unidos; 

3. e o bom êxito das ditaduras totalitárias no emprego das comunicações 

coletivas para realizar dramáticas transformações nas atitudes da sua 

população e até mesmo de populações estrangeiras. 

 Em todos os casos considerava-se que o caráter coletivo é que dava o poder 

aos meios de comunicação. Este poder vinha da ideia de que um único editor ou 

locutor, de seu gabinete de trabalho numa única emissora de rádio poderia atingir e 

provocar modificações nas decisões e atitudes de milhares de ouvintes 

. 

3.2 A liberdade de escolha das mídias e as gratificações  

 Os modelos teóricos disponíveis para o estudo das comunicações têm início a 

partir dos trabalhos de Wolf, Defleur, Mattelart e Mattelart, principalmente no que 

chamaram de teoria da agulha hipodérmica ou teoria da bala mágica. Parte-se do 

pressuposto que as mídias de massa, no intuito de manipular os indivíduos, exercem 

todo o poder ao influenciar uma massa passiva e extremamente vulnerável. 

 Tal entendimento começa a ruir com o trabalho de Harold Lasswell ainda na 

década de 1930. 

Ao afirmar que �uma forma adequada para se descrever um ato  de 
comunicação é responder às perguntas: quem, diz o quê, através de que 

canal, para quem, com que efeito?�, ele abriu o caminho para o 

desenvolvimento da pesquisa de cada um dos diferentes elementos do 
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processo por ele identificado � emissores, conteúdo das mensagens, meios, 
audiência e efeitos. (LASSWELL, apud LIMA, 2001, pg.41) 
 

 Ao modelo original de condicionamento simples onde a um estímulo (S) 

equivale uma resposta (R), outros pesquisadores entenderam que existiriam fatores 

sociais e/ou culturais que seriam responsáveis por influenciar o processo de 

decodificação das mensagens. Chamados de variáveis intervenientes, estes fatores 

diminuem consubstancialmente o poder da mídia de massa, pois faculta ao receptor 

interpretar as mensagens de acordo com suas características individuais. 

 Ao considerar a pergunta �O que o receptor faz com a mídia?� e não mais �O 

que a mídia faz com o receptor?� podemos ter a verdadeira dimensão da 

complexidade dos estudos da teoria de Usos e Gratificações (U & G). Partindo do 

princípio que o receptor somente se expõe aos conteúdos que deseja e escolhe a 

mídia que melhor recompense sua dedicação, esta teoria diminui o poder dos meios 

de comunicação de massa e suas influências ideológicas. 

 Segundo McQuail (1993, p.299) a audiência está ativa quando escolhe a 

partir de motivações claras e coerentes os canais e conteúdos aos quais vão se 

expor de acordo com variáveis demográficas como faixa de renda, nível 

educacional, idade e sexo. 

Em suma, esta teoria ocupa-se de compreender os fatores que levam o 
receptor até os meios de comunicação e até os conteúdos que escolhe. A 

teoria é uma das mais recentes e das mais promissoras e se baseia nos 

seguintes fundamentos: 
1) O receptor é ativo e busca os meios de comunicação e os conteúdos que 
melhor atendam às suas necessidades e desejos. 
2) Os motivos que levam à escolha de meios e conteúdos estão sujeitos a 

inúmeras influências psicológicas, sociais, ambientais e conjunturais. 
3) A exposição aos meios compete com outras formas potencialmente 
capazes de satisfazer (gratificar) aos mesmos motivos. O indivíduo poderá 

escolher expor-se aos meios ou procurar outras formas de gratificação não 

relacionadas aos meios de comunicação. Ou seja, a exposição aos meios é 

um ato intencional, não causal. (RUÓTOLO, 1998. p. 161 e 162) 
 

 O funcionalismo, através de uma visão simplista e limitada, procura entender 

quais são os papéis dos meios de comunicação de massa junto à sociedade. Se 

eles têm um papel basicamente estabelecido, a exposição do receptor aos meios e 

aos conteúdos se faz de uma maneira espontânea quando existe uma necessidade 

a ser satisfeita. 
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 Pode-se dizer que existe uma troca de favores entre a mídia de massa e o 

receptor de suas mensagens quando esta mídia é usada para conferir algum tipo de 

legitimidade ao que é falado ou apresentado por um preposto deste receptor. 

Os meios de comunicação atribuem �status� a questões  públicas, pessoas, 

organizações e movimentos sociais.Tanto a experiência comum quanto a 

pesquisa comprovam que o prestígio social de pessoas ou de políticos sociais 

começa a elevar-se quando elas dispõem de uma imagem favorável nos 

meios de comunicação. (LAZARSFELD & MERTON, apud COHN, 1977) 
 

 Se a mídia de massa tem funções sociais das mais diversificadas, segundo 

vários autores funcionalistas, podemos também destacar o papel nada passivo da 

audiência, enquanto senhores que são das suas escolhas, para assegurar que se 

procura sempre uma forma de compensação quando se opta por uma mídia ou um 

conteúdo específico das mídias. 

Mesmo que diferenciemos as necessidades das funções, é possível 

conceber, em termos funcionais, a satisfação das necessidades sentidas 

pelos indivíduos (WRIGHT, apud WOLF, 2003, p.70). 
 

 A teoria de U & G justifica muito bem o comportamento dos jovens da 

Geração Y no seu relacionamento com a mídia de massa, a partir do momento que 

atribui a eles a função de co-emissores numa mesma interface com o produtor de 

conteúdo. É o momento de um feedback que pode servir para o emissor identificar 

ruídos na mensagem ou mesmo na forma de apresentação do conteúdo. 

O receptor é também um iniciador, quer no sentido de originar mensagens de 

retorno, quer no sentido de por em prática processos de interpretação com 

um certo grau de autonomia. O receptor �age� sobre a informação que está à 

sua disposição e �utiliza-a�. (McQUAIL, apud WOLF, 2003, p.71) 
 
O conceito de interação nas relações de consumo parece estar muito bem 

delineado no comportamento da Geração Y. Esperam das empresas o mesmo que 

obtém dos jogos interativos, das redes sociais, das mensagens instantâneas. 

Aceitam ouvir desde que possam falar e não aceitam qualquer justificativa. Elas têm 

que estar alinhadas com sua linha cognitiva. 

No que se refere à relação com consumidores desse grupo, a dica é para que 

a comunicação seja de mão dupla. �Para essa geração, a comunicação não 

tem barreiras. Assim, ela quer que a empresa seja da mesma forma. Isso 
quer dizer que não dá para usar só a TV nas campanhas. As estratégias de 

comunicação têm de usar os canais digitais�, diz Trindade4. Além de ir para o 

meio digital, é necessário também abrir espaço para a interação. �Essas 
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pessoas são céticas em relação às empresas. Elas esperam o diálogo, 

inclusive no espaço da marca, como um site. Querem, por exemplo, o direito 

de ir ao blog da empresa para falar mal dela, mas estão dispostos a ouvir a 

defesa da companhia�,explica. (MELO, 2010)  
 
3.4 As influências dos aspectos culturais 

  Edgar Morin em seu L�Esprit du temps (A Indústria cultural) de 1962 

inaugura a corrente dos estudos culturológicos cuja �característica fundamental é o 

estudo da cultura de massa, distinguindo os seus elementos antropológicos mais 

relevantes e a relação entre o consumidor e o objeto de consumo.� (WOLF, 2003). 

 Já em meados dos anos 1950 e 1960, na Inglaterra surgem os Estudos 

Culturais como uma nova visão do papel da mídia de massa. Um novo sentido para 

a cultura que a concebe pluralista é então enunciado. 

cultura não é uma prática, nem é simplesmente a descrição da soma dos 

hábitos e costumes de uma sociedade. Passa por todas as práticas sociais e 

é a soma das suas inter-relações. (HALL, apud, WOLF, 2003) 
 

 Mas temos nos estudos da pós-modernidade grande referencial que nos 

auxilia a compreender o comportamento e as idéias da Geração Y. Para alguns 

pode ser considerada uma fase de �crise de identidade�, mas, esta crise não se 

prende ao sentido �negativo� da palavra �crise�, mas a um sentido muito mais amplo 

e abrangente. A identidade passa por uma fase de desconexão na qual somos 

múltiplos ou não somos nada. 

A questão da identidade está sendo extensamente discutida na teoria social. 

Em essência, o argumento é o seguinte: as velhas identidades, que por tanto 

tempo estabilizaram o mundo social, estão em declínio, fazendo surgir novas 

identidades e fragmentando o indivíduo moderno, até aqui visto como um 

sujeito unificado.(HALL, 2005, p.7). 
 

 O processo de mudança que se estabelece a partir dos anos 80 nas relações 

entre os seres sociais está intimamente ligado às evoluções tecnológicas que 

possibilitaram conexões abrangentes e cada vez mais socializadas. Fatores como a 

diminuição do preço dos aparelhos de comunicação (PC, celulares etc.) também 

influenciaram fortemente os processos de mudança para um estado de comunicação 

mais socializado. 

�à medida em que áreas diferentes do globo são postas em interconexão 

umas com as outras, ondas de transformação social atingem virtualmente 

toda a superfície da terra�� e a natureza das instituições modernas. 

(GIDDENS, apud HALL, 2005). 
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 Os jovens da Geração Y não se preocupam com fronteiras geográficas, 

físicas ou culturais. Eles se apoderam do mundo através da Internet e não abrem 

mão de se conectar com tudo e com todos que lhes são importantes naquele 

momento. Sem sombra de dúvida, estão muito mais envolvidos com suas próprias 

limitações (que hoje, por sinal, não são muitas) tecnológicas do que com as 

limitações da cultura. 

Os fluxos culturais, entre as nações, e o consumismo global criam possibilidades de 

�identidades partilhadas� � como �consumidores� para os mesmos bens, �clientes� 

para os  mesmos serviços, �públicos� para as mesmas mensagens e imagens � 
entre pessoas que estão bastante distantes umas das outras no espaço e no tempo. 

À medida em que as culturas nacionais tornam-se mais expostas a influências 

externas, é difícil conservar as identidades culturais intactas ou impedir que elas se 
tornem enfraquecidas através do bombardeamento e da infiltração cultural. (HALL, 

2005, p. 74) 
 

 Como podemos nos posicionar em relação à participação numa sociedade de 

consumidores onde as �identidades partilhadas� mencionadas por Hall nos prendem 

dentro de redomas forjadas pelas grandes indústrias �pluri-trans-multi-nacionais�?  

 O jovem já não é mais tão ingênuo que não perceba as tentativas da indústria 

em transformá-lo num simples consumidor de mudanças. A perspicácia aliada ao 

espírito investigativo aguçado tem levado a Geração Y para um espaço cada vez 

mais próximo da realização que, para muitos deles, está justamente no fato de não 

ter que se realizar. 

 Garcia Canclini (1999, p.41) procura mostrar no seu trabalho que �a cultura é 

um processo de montagem multinacional, uma articulação flexível de partes, uma 

colagem de traços que qualquer cidadão de qualquer país, religião e ideologia pode 

ler e utilizar.� 

 Consumir produtos ou serviços para os jovens da Geração Y não está 

diretamente relacionado com preferências políticas, prioridades nacionalistas, ou fé 

religiosa. Pudemos ver nesta última Copa do Mundo de Futebol, realizada na África 

do Sul, que, no Brasil, os jovens usaram camisas de vários outros países, sem 

nenhum tipo de incômodo ou melindre. Espanha, Holanda, Itália e até a camiseta de 

nosso historicamente arqui-rival Uruguai foram usadas e tornaram-se objetos de 

desejo de muitos. Será que o patriotismo, o amor pelas nossas coisas está se 

perdendo nesta sociedade de consumo? 

 As identidades locais, sempre foram expressas através da arte e suas 

manifestações específicas: 
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A coesão das culturas nacionais e urbanas foi gerada e sustentada, em parte, graças 

ao fato de as artes cultas e populares proporcionarem iconografias particulares como 
expressão de identidades locais. [...] O que fica destes vínculos entre certas cidades 

e certos símbolos quando as músicas nacionais se hibridizam com as de outros 

países, e quando o cinema se dedica a co-produções internacionais? O cinema e a 

televisão, para alcançar públicos extensos e recuperar os investimentos, promovem 

narrações espetaculares, inteligíveis por espectadores de todas as culturas. 

(CANCLINI, 1999, p.133) 
 

3.5 A Geração Y e as mensagens publicitárias 

 No mundo moderno, a comunicação publicitária está cada vez mais 

assumindo um papel norteador, direcionando o rumo no qual as empresas devem 

seguir se quiserem estar presentes na mente do consumidor. E para estar presentes 

na mente do consumidor devem ter um diferencial competitivo já garantido, diante do 

acirramento da concorrência e principalmente, diante de um mercado que oferece 

produtos e serviços cada vez mais semelhantes em termos de desenvolvimento 

tecnológico, formas de produção, distribuição e preço. 

 Segundo Belch (2008, p. vii), �estamos vivenciando, talvez, as mudanças 

mais dinâmicas e revolucionárias de toda era da história do marketing, da 

propaganda e da promoção.�  

 Já Zenone (2001) diz com toda a clareza que o mercado cada vez mais 

competitivo e globalizado, força as empresas a buscarem diferenciais que se 

manifestam através dos serviços agregados ou diferencial de atendimento. 

 Hoje, parece que existe a compreensão de que não se procura produtos ou 

serviços para comprar. Ninguém busca uma bicicleta, mas um meio de lazer e 

transporte; ninguém procura calças jeans, mas um elemento de composição para o 

vestuário que o inclui em determinados grupos ou o destaca dos demais.  

 Desta forma, existem fatores intangíveis que determinam o quanto se deseja 

algo, como será obtido, quando e, principalmente, com qual objetivo. 

 Uma das abordagens mais populares para entender a motivação dos 

consumidores é baseada na clássica teoria de motivação humana, popularizada 

muitos anos atrás pelo psicólogo Abraham Maslow. Sua teoria de hierarquia de 

necessidades estipula cinco níveis básicos de necessidades humanas, distribuídas 

em uma hierarquia baseada em sua importância:  

[...] as necessidades são:  
(1) fisiológicas � o nível básico necessidades primárias para as coisas que 
sustentam a vida, como comida, moradia, vestimenta e sexo;  
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(2) segurança � a nossa necessidade de segurança e proteção contra danos 

físicos;  
(3) social/amor e o sentido de fazer parte � o desejo de ter relações 

satisfatórias com outros, sentir amor, afeição, sentido de pertencer a algo e 

aceitação;  
(4) estima � a necessidade de sentir realização e reconhecimento, status e 

respeito dos outros;  
(5) auto-realização � a necessidade de auto-realização e desejo de alcançar 

seu próprio potencial. (MASLOW apud BELCH, 2008 p. 109). 
 

 O que se pode concluir em relação ao comportamento de compra do 

consumidor é que nada é por acaso. 

 A hierarquia das necessidades pode explicar em parte o fenômeno que está 

sendo desencadeado nas relações de compra. Mas o desenvolvimento de uma 

geração de consumidores com características muito peculiares que, num primeiro 

momento parece não se importar com esta hierarquia ou mesmo refutar sua 

validade, deve ser observado bem de perto pelas organizações e pelas agências de 

propaganda principalmente. Existem novos estímulos motivando a percepção e 

sendo praticados pelos jovens. 

 Para entendermos a relação entre a publicidade e esta Geração Y, devemos 

analisar cuidadosamente cada um dos estimuladores da percepção, bem como as 

diversas formas de comunicação à disposição de agências de publicidade e das 

organizações. 

A origem da percepção encontra-se numa estimulação física que ativa os 

receptores sensoriais. �Uma sensação é então desencadeada quando uma 

estimulação externa ou interna influencia o comportamento com 
manifestações imediatas.� (KARSAKLIAN, 2004 p.49) 
 

 Este tema é relevante principalmente por tratar de um fato novo que se 

apresenta tanto para o mercado publicitário quanto para a academia; uma geração 

de consumidores com hábitos, atitudes e expectativas que quebram os paradigmas 

até agora seguidos pelas gerações anteriores, principalmente no que se relaciona 

com a velocidade das mudanças. 

 A compreensão dos desejos, expectativas e necessidades desta população, 

pode nortear uma customização da comunicação publicitária que atenda melhor 

seus objetivos comerciais, evitando uma dispersão muito grande da verba de 

veiculação ao mesmo tempo em que tende a atingir o receptor da mensagem de 

forma mais eficaz. 
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 Estabelece-se, então, um paralelo entre as iniciativas das mídias digitais que 

ora predominam na mente desta geração, e a revolução editorial promovida pela 

mídia impressa para permanecer viva diante desta nova situação, especificamente a 

mídia impressa Revista. 

 Em artigo publicado no site Mundomarketing, Thiago Terra fala sobre uma 

pesquisa empreendida pela TNS Research International onde foram ouvidos 1.500 

jovens nascidos entre 1980 e 1990 que no Brasil representa 14% da população com 

32 milhões de pessoas, a Geração Y deu origem a um novo perfil de consumidor. 

 Pode-se notar que são diferentes quando a pesquisa demonstra que 43% 

deles pertencem a classe C. A distribuição de renda havida nos últimos 15 anos 

provocou uma mudança significativa nas relações de consumo. 

Para as empresas que atuam em um mercado de produtos voltados para 

estes jovens, a boa notícia é para o setor de telefonia. Perguntamos sobre o objeto 

que possuem em casa, 81% citaram o aparelho celular e 43% o computador. Entre 

os sites o Orkut é acessado por 72% dos que participaram da pesquisa, apesar do 

forte crescimento do Facebook. 

Definir o consumidor Y é difícil porque as variações podem ocorrer a qualquer 

momento, com apenas um clique no mause. Mas, para atingi-los, é preciso jogo de 

cintura e habilidade para saber onde e como encontrá-los. �Eles são um alvo móvel�, 

define Kodja.5 

 

3.6 A Geração Y e sua relação com as marcas 

 Uma das fortes tendências que se observa a partir do jovem da Geração Y é 

uma nova relação entre o consumidor e suas marcas preferidas. A transparência 

parece ser a variável mais importante na manutenção deste relacionamento. O 

jovem quer ser reconhecido e respeitado, pois, tem armas tão letais que tanto pode 

repudiar como enaltecer as empresas e, consequentemente, a marca. 

 Com base na mesma pesquisa realizada pela TNS Research Internacional, o 

portal HSM entrevistou também Jorge Kodja que acrescentou detalhes 

importantíssimos sobre esta nova maneira de relacionar o jovem e suas marcas. 

Além dos atributos básicos que as demais gerações esperam (tais como 

qualidade e preço justo), para a geração Y, transparência é fundamental. Isto 

porque se trata de uma geração acostumada a ser ouvida (pelos pais, 

professores, etc.) e por ser uma geração confortável com as mídias digitais. 

                                                
5 Jorge Kodja, Diretor da TNS Research International empresa de pesquisa. 
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Assim, são indivíduos com enorme facilidade de consultar opiniões de outros 

consumidores, confortáveis em buscar dados nos sites das marcas e postar 

suas próprias opiniões em blogs e sites especializados. Assim, a falta de 

transparência no marketing e na apresentação dos produtos pode ser um erro 

fatal. (PORTAL HSM, 2010) 
 
 Não pode mais existir uma comunicação de mão única, onde o vendedor fala 

e o potencial comprador só escuta, atento, mas sem questionar. Os 

questionamentos são parte do processo e devem ser atendidos na sua plenitude. 

Dar satisfação ao público do que se quer vender, como vai ser usado e como pode 

ser comprado é muito pouco para estes jovens inquietos e hiperativos. 

 Num passado não muito remoto, quando a Geração X ainda era adolescente, 

as marcas tinham um papel fundamental no processo de decisão de compra. 

Independentemente de uma comparação de qualidade e até usabilidade, as marcas 

que se perpetuavam nos meios de comunicação eram as preferidas sem 

questionamentos. Foram criados muitos mitos que hoje, se dependerem das 

mesmas estratégias utilizadas com as gerações anteriores, vão se transformar em 

�sucata� (grifo nosso). 

 Hoje temos uma realidade em mutação. Saber que uma empresa consegue 

entregar conteúdo valioso sem ferir o meio-ambiente, cuidando da sustentabilidade e 

preservando os valores que são tão variáveis nestes jovens pode ser o fator decisivo 

na hora de se escolher uma marca. 

Os jovens estão mais preocupados com o meio ambiente e com causas 

sociais, mais do que a geração anterior, que é muito consumista. Eles querem 

escolher melhor, saber que a marca contribui para a sustentabilidade e para 
buscar o consumo consciente, (CARRAMENHA, apud Sá, 2010) 
 

 A impressão que se tem quando nos referimos ao jovem da Geração Y e seu 

relacionamento com as marcas é que continuam como seus antecessores, 

submissos às tendências massificadas pela mídia e colocados, de certa forma, como 

heróis e heroínas nas suas histórias de vida. Mas não é isso que está acontecendo e 

poderá ser melhor analisado no capítulo IV, onde estão interpretadas as pesquisas 

de campo que foram realizadas para dar sustentação a este projeto. 

 

3.7 O marketing se adaptando à Geração Y 

 Os profissionais de vendas e marketing estão procurando conhecer este novo 

segmento que além de já ser o maior grupo de consumidores em alguns segmentos 

são verdadeiros criadores de tendências. Segundo dados da pesquisa Dossie Y: 
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Breve Manual de Compreensão da Geração Y produzida pela consultoria DOM 

Strategy Partners em 2011. 

Algumas das descobertas são muito interessantes para que os homens de 

marketing, principalmente os publicitários tenham elementos para desenvolver 

estratégias de comunicação mais efetivas: 

 Já são considerados como o maior segmento em diversos setores da 

economia mundial e são tidos como uma geração mais propensa ao consumo 

e menos à poupança. 

 Segundo a ONU, este segmento representa 16% da população mundial 

sendo que no Brasil são cerca de 40 milhões (17%). 

 Cada vez mais as empresas terão que contar com indivíduos desta geração 

em posições de liderança. 

 Com o menor nível de preconceitos entre as gerações, são tidos como a 

geração de maior escolaridade em todo o mundo e com maior flexibilidade de 

conceitos. 

 Apesar de não sentarem num banco de escola dentro de um esquema 

tradicional, educação é algo muito importante para eles. 

 Cresceram com toda disponibilidade tecnológica e acesso instantâneo a 

informação sendo precursores das redes sociais redefinindo a forma das 

pessoas se relacionarem. 

 Com grandes demandas nas áreas de responsabilidade social corporativa, 

ambiental e trabalhista, comportam-se muito mais como um representante de 

alguma ONG do que qualquer outro grupo. 

 Por outro lado, também são vistos como descompromissados, superficiais, 

egoístas, consumistas, sem ideologias ou causas genuínas, irresponsáveis, 

preguiçosos e mimados. Gostam de criticar por terem muita informação sobre 

vários assuntos, mas não com a profundidade que pudesse torná-los experts 

nos assuntos. 
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As escolhas de carreira e comportamento dessa geração são influenciadas 

pela busca por oportunidades em desempenhar um papel significativo em um 

trabalho significativo, sob sua ótica individual. De certa maneira, querem ser 

�voluntários pagos�, juntando-se às organizações não porque eles precisam, mas 

porque querem. 
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CAPÍTULO IV � Traduzindo o pensamento da Geração Y 
 
4.1 Análise do pensamento da Geração Y em Grupos Focais 

 
 Numa primeira fase do processo de investigação, visando conhecer melhor as 

motivações que fazem com que os jovens da Geração Y escolham os meios de 

comunicação e os conteúdos aos quais estarão expostos, optou-se por realizar um 

estudo qualitativo, através da técnica de reuniões em Grupos Focais com base num 

roteiro semi-estruturado (anexo 2). 

 A escolha deste método justifica-se pela eficiência em se colher informações 

quanto às motivações, hábitos e atitudes, trazendo um maior conhecimento sobre os 

estados mais internos de consciência dos participantes. 

Esta técnica consiste no processo de obtenção de possíveis idéias ou 

soluções para um problema de marketing por meio da discussão do tema por 

um grupo de respondentes. A ênfase desse método está nos resultados da 

interação do grupo quando focado sobre uma série de assuntos de discussão 

introduzidos por um líder. (AAKER, KUMAR, DAY, 2004 p. 211) 
 

 Podemos notar também a pertinência do método pela possibilidade de 

diagnosticar as percepções em relação ao tema estudado. 

O principal objetivo da discussão em grupo é obter percepção das questões 

de interesse do pesquisador, contemplando um grupo de pessoas do 
mercado-alvo apropriado. (MALHOTRA, 2005, p. 115) 
 

 Outro fator importante que justifica este método está no fato de permitir que 

um debate entre os participantes traga a tona uma vasta gama de impressões que 

uma entrevista individual dificilmente conseguiria. 

A meta da pesquisa de grupo de foco é saber e compreender o que as 

pessoas têm a dizer e por quê. Nela, a ênfase está em fazer com que as 

pessoas falem à exaustão e detalhadamente sobre o assunto escolhido. A 
intenção é descobrir o que elas sentem em relação a um produto, um 

conceito, uma idéia ou uma organização, como tudo isso se encaixa na vida 

delas e seu envolvimento emocional com essas coisas. (MCDANIEL, GATES, 
2006, p. 123 e 124) 

 

 Entre as vantagens apresentadas pela utilização das técnicas de grupos 

focais podemos destacar a profundidade com que o moderador pode explorar os 

temas visando apurar mais consistentemente suas conclusões. 

O Grupo Focal apresenta vantagens relacionadas à sinergia gerada pela 
participação conjunta do grupo de entrevistados; a interação entre os 

participantes, que enriquece as respostas; a flexibilidade para o moderador na 
condução do roteiro; a profundidade e a qualidade das verbalizações e 

expressões; (DUARTE, BARROS, 2008, p. 182) 
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4.1.1 Composição dos grupos focais 

 

 Foram realizadas duas reuniões com jovens na faixa etária de 18 a 32 anos 

(anexo1), selecionados de acordo com o critério intencional de acessibilidade de 

acordo com grau de instrução, sexo, classe econômica, segundo o Critério de 

Classificação Econômica Brasil da ABA/ABEP (anexo 4) e atividade profissional com 

a seguinte configuração: 

 

COMPOSIÇÃO 1º GRUPO 2º GRUPO 

CATEGORIA VARIÁVEIS 18 A 25 26 A 32 

SEXO 

HOMENS 5 4 

MULHERES 6 5 

GRAU DE 

INSTRUÇÃO 

1º GRAU 1 0 

2º GRAU 4 2 

SUPERIOR 6 7 

CLASSE 

ECONÔMICA 

A 2 3 

B 4 3 

C 3 3 

D 2 0 

ATIVIDADE 

SÓ ESTUDA 3 1 

ESTUDA E 

TRABALHA 
5 4 

SÓ TRABALHA 3 4 

TOTAL 11 9 

 

 

 

4.1.2 Diferenças percebidas entre as gerações 

Os estudos sobre as gerações apresentados no primeiro capítulo deste 

trabalho já demonstraram a grande diferença em termos de comportamento entre os 

jovens da Geração Y e seus pais, geralmente Baby Boomers ou Geração X.  
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Os jovens do 1º grupo apontaram, basicamente, o conhecimento e a 

convivência com a internet e com a telefonia celular como os principais diferenciais 

entre seu comportamento e dos seus pais. Acreditam que, na juventude, seus pais 

não tinham acesso imediato às informações e não tinham também à sua disposição, 

o volume de informações que eles têm hoje. Esta variável seria responsável pelo 

maior grau de independência dos jovens da Geração Y, capazes de maior liberdade 

de escolha sem a necessidade do referendo dos pais ou das instituições tradicionais 

como família, escola, igreja, governo etc.. 

Meu pai não tinha celular, só fichas de telefone público e era difícil achar um 

orelhão para ligar. Então eles demoravam para saber das coisas que hoje nós 

sabemos na hora. (ROGÉRIO, 18 anos) 
 

Já os jovens do 2º grupo, apesar de terem também um sentimento de maior 

liberdade, enfatizam que as maiores diferenças são, no Brasil, o desenvolvimento 

econômico que possibilitou maiores oportunidades de emancipação do jovem, a 

maior oferta de educação e a conseqüente melhor formação intelectual, além dos 

avanços tecnológicos mencionados pelos jovens do 1º grupo. 

Hoje quase todo o mundo pode estudar alguma coisa, mesmo que seja 
técnico, com bolsas do governos, ENEM, PROUNI e coisas que o valha. A 
renda das famílias aumentou e não foi só por causa do bolsa família não. 

(RODRIGO II, 27 anos) 
 

Ambos os grupos, entretanto, fizeram questão de afirmar que, apesar das 

diferenças apontadas, a geração dos seus pais continuam a ditar as regras na 

sociedade por serem os responsáveis pela direção das empresas, da política e pelos 

meios de comunicação de massa. Pensam que a liberdade de expressão 

proporcionada pelas redes sociais, por exemplo, está limitada à troca de 

informações entre os grupos de jovens que ainda não estão no comando das 

situações. Mas esta troca de informações entre as suas tribos são um começo para 

a mudança de valores que eles pretendem. 

O poder ainda não está nas nossas mãos. Meu pai, meus tios, seus amigos 

são sempre os gerentes, diretores e chefes nas empresas. O jovem tem seus 

valores, mas ainda não assumiu a responsabilidade de liderar. Ele executa 
bem uma tarefa, mas ainda não está tomando conta dos 

negócios.(MARIANA, 32 anos) 
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4.1.3 A atuação dos meios de comunicação de massa 

 
 Os meios de comunicação de massa têm cumprindo o seu papel de 

proporcionar lazer e diversão aos jovens, mas, pecam na hora de gerar informação 

consistente. A superficialidade da TV, mesmo a fechada, quando tenta informar a 

sociedade é objeto de crítica dos dois grupos. O mesmo acontece com o rádio que, 

para eles, limita-se a preencher o vazio silencioso provocado pelos 

congestionamentos nas grandes cidades, com músicas de pouca qualidade ou 

informando em tempo real as condições de trânsito. 

Só vejo TV para dar boas risadas com os programas imbecis como A Fazenda, BBB, 
e outras porcarias. Mas não fico preocupado em seguir estas programações sempre. 

(PEDRO, 25 anos) 
 

 A mídia impressa, no entanto, se apresenta mais consistente ao aprofundar 

temas que lhes interessam principalmente a mídia Revista que, bem mais 

segmentada que os jornais, fala direto com a Geração Y e traz belas imagens, textos 

mais amenos para as trivialidades e mais riqueza de detalhes para assuntos mais 

polêmicos. 

Eu gosto muito de ler revistas em quadrinhos ou de conhecimentos gerais como a 
Mundo Estranho e Superinteressante. Dá muito mais prazer ler na revista coisas que 

eu gosto do que ver na TV muito rápido, às vezes. (LUANA, 21 anos) 
 

 Os jovens do 1º grupo argumentam que a programação da TV, aberta ou 

fechada, não possui atrativos que consigam persuadi-los a ficar muito tempo 

expostos à suas mensagens. No caso dos jovens do 2º grupo, somente as 

programações mais segmentadas como documentários, esportes radicais ou alguns 

seriados específicos como House, CSI, ou Law & Order prendem o expectador 

diante da TV. 

 O rádio não tem virtudes para os jovens do 1º grupo que não consideram as 

programações algo que os interesse. As emissoras cujo apelo central é o rock�n�roll 

até chamam a atenção num primeiro momento mas não os fazem fiéis ouvintes. 

Preferem mesmo seus aparelhos pessoais como o ipod, onde ouvem o que eles 

próprios selecionam a partir do que pesquisam na Internet, principalmente no 

Youtube ou recebem como indicação do seu círculo de amizade, via de regra, nas 

redes sociais como Facebook, Orkut, Twitter, etc. 

Ouço o celular toda hora. Quando estou na rua,andando ou vou comprar alguma 

coisa na loja ou mercado, vou sempre com o fone de ouvido para ouvir minhas 
músicas favoritas.(SABRINA, 19 anos) 
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 Para o 2º grupo, porém, o rádio tem maior aceitação. Muitos alegam que ouvir 

o noticiário pelo rádio do carro, enquanto enfrentam o trânsito a caminho do trabalho 

ou da escola, ajuda-os a manterem-se atualizados. Muito ativos, estão sempre 

correndo contra o tempo para conseguir cumprir todos os diferentes compromissos 

que assumem na vida. 

 O jornal, na prática, parece uma espécie em extinção para ambos os grupos. 

O contato deles com este meio de comunicação só existe mesmo quando seus pais, 

geralmente da Geração X ou Baby Boomer compram um exemplar e depois de 

lerem algum assunto de interesse, aconselham os filhos a ler. Espontaneamente não 

compram jornais que acreditam ser de difícil manuseio e direcionado exclusivamente 

a um público mais velho. 

 Embora tenham algumas ressalvas quanto às revistas, parece ser este o meio 

de comunicação tradicional ainda bem aceito pelos jovens de ambos os grupos. As 

características peculiares da mídia revista, entre as quais pode-se destacar a 

segmentação que possibilita uma seleção mais rigorosa do público-alvo e o formato,  

que a torna fácil de manusear e ler os textos, são responsáveis pela fidelidade 

relativa destes jovens a certos títulos em oferta no mercado. 

 

Gosto muito de receber minha revista Superinteressante e fico numa expectativa 
danada toda vez. Leio em um dia e posso até emprestar para alguns amigos mas 
faço coleção. Gosto do cheiro da revista novinha.(RAFAEL, 24 anos) 
 
As revistas que minha mãe compra são muito boas. Tem Capricho � que ela mais 
gosta � mas tem também a TPM e até a Mundo Estranho. Ela é fanática por revistas 
e eu gosto tanto quanto ela. (KARINA, 22 anos) 

 

 Revistas como a Superinteressante, Gloss, Mundo Estranho, Capricho, Trip, 

TPM, parece que têm lugar cativo nas mochilas e nas cabeceiras dos jovens da 

Geração Y. 

 

4.1.4 A relação dos jovens da Geração Y com a leitura 

 A relação com a leitura se dá de maneira bastante corriqueira entre os jovens 

que, forçados pelos novos hábitos eletrônicos, precisam ler e escrever também, 

mas, sem a imposição do suporte mais adequado. Invariavelmente eles procuram ler 

nas telas do computador, sejam artigos de colunistas especializados, sejam textos 

indicados por professores ou pais. 
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 Ler parece que ainda está no subconsciente do jovem como uma 

necessidade clara para manter uma relação social. Manter um laço de amizade hoje 

depende de estar participando de uma relação de troca muito mais definida que 

antes. Os rígidos métodos de ensino do começo do século XX podem até ter forjado 

grandes homens das letras, advogados, escritores e até políticos, mas, o ato de ler 

não é o mais importante. O jovem tem que ler e escrever, sempre numa relação de 

mão dupla que provoca o entendimento e traz o assunto a um denominador comum. 

 A imposição de livros de romances clássicos brasileiros e portugueses 

sempre foi um �porre� na linguagem dos jovens da Geração Y. Mas aqueles mais 

maduros, principalmente do grupo de 26 a 32 anos, são unânimes em constatar que 

mesmo tendo sido obrigados a ler, aprenderam a gostar e depois dos livros 

obrigatórios, espontaneamente procuraram mais material dos autores lidos. 

 

Ler Paulo Coelho pode ser muito interessante quando se quer uma distração 

que agregue algum valor. Gosto de literatura brasileira, gosto muito do Carlos 
Drummond de Andrade e adoro ler sobre o antropofagismo de Mario de 
Andrade e Osvald de Andrade. (Caroline, 29 anos)  
 

 Os preferidos parecem ser Machado de Assis, Lygia Fagundes Telles, Paulo 

Coelho, Carlos Drummond de Andrade que destacaram o grupo de 26 a 32 anos. 

Outros livros internacionais como a saga O Senhor dos Anéis ou Harry Potter 

fizeram sucesso entre os jovens que anseiam pela continuidade mas temem que 

não será como antes. 

 

Leitura pra mim tem que ter objetivo prático. Leio porque preciso conhecer as 

coisas e tornar-me um cidadão melhor. Mas só leio o que quero e nunca 

obrigado.(Renan, 23 anos) 
 

 A liberdade de escolha faz dos jovens de hoje alvos das campanhas 

publicitárias das grandes editoras que promovem seus lançamentos em casas 

noturnas, lanchonetes e até outros locais de concentração das várias tribos. 

 

4.1.5 Ler via computador ainda não é a melhor opção 

 

 Muitos jovens da Geração Y estão diariamente conectados através dos seus 

iphones, tablets, notebooks, celulares e esta contribuição da tecnologia não pode ser 

desprezada. Porém, no Brasil, a cultura de se ler livros, revistas ou jornais de forma 

 

pdfMachine  
A pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.  

Get yours now! 

http://www.pdfmachine.com?cl


78 
 

eletrônica não está consolidada. Alguns acham muito normal ler as notícias pelo 

computador, mas, outros preferem outras formas de suporte como a TV, rádio, 

revista e até jornal. É claro que o preço destes modernos equipamentos, ainda 

pouco acessível para todas as classes econômicas presentes neste estudo, tem 

muito a ver com isto, mas, principalmente a forma impressa da revista é vista com 

muito bons olhos pelos participantes de ambos os grupos etários. Aqueles 

privilegiados que estão sempre na vanguarda alegam que os meios eletrônicos vão 

matar o papel de uma forma irreversível. Mas existe uma parte destes mesmos 

privilegiados que não concorda com isso e sente cada vez mais a forma impressa 

atraente e sedutora. O computador já está virando �commodities� para eles. 

 

Preciso sempre de algo do qual eu possa ter contato. Gosto de ler revista, pois, na 
maior parte do tempo estou na internet, onde minhas informações vem através de 
leitura, visualização. Gosto disso de despertar sentidos e opto pelas mídias 
impressas pelo fato de poder ter contato, pegar nas mãos, sentir o cheiro das folhas. 

O mundo evoluiu muito rápido e hoje pra mim, as revistas, livros, e inclusive os gibis, 
me fazem muita falta. (Mariana, 32 anos) 

 

 Em ambos os grupos etários, os meios de comunicação que eles mais 

utilizam para se informar seguiram a mesma lógica. A TV tem a vantagem de 

proporcionar uma imagem cada vez maior e mais precisa e os noticiários tornam-se 

atraentes. O rádio é o momento �entre as coisas�, como disse JOÃO MARCOS, 26 

anos referindo-se ao fato de ouvir em congestionamentos ou no trajeto entre sua 

casa e o trabalho. 

 As redes sociais têm exercido um papel importante no sentido de antecipar as 

manchetes que virão no noticiário da TV ou do rádio à noite ou nas publicações 

impressas do dia seguinte. Mas o dia seguinte nunca é tarde quando estas mídias 

impressas aprofundam os assuntos, analisam e entrevistam especialistas, trazem 

novos fatos frutos de uma investigação mais apurada. São prerrogativas que só a 

mídia impressa tem, ao que parece, aos olhos destes jovens. 

 

 Buscar as novidades na internet é o hábito de quase todos eles, 

principalmente por que trabalham fazendo uso da internet. Mas ao mesmo tempo há 

os que justamente por isso, preferem informações de outras fontes, principalmente 

impressa.  
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É um descanso merecido para os olhos e para a mente ter um tempo junto 
com uma boa revista, folhear as páginas coloridas, apreciar as artes gráficas 

sem excesso de luz e brilho. (CAROLINNE, 29 anos) 
 

 Ainda há os que relutam em confiar na idoneidade das informações 

oferecidas pela Internet. As fontes são questionáveis toda vez que se pergunta se 

aquela notícia é realmente verdadeira. Um boom de �fakes�
6 já se mostrou presente 

na rede e os jovens são conscientes desta existência tanto que procuram confirmar 

qualquer informação mais séria através de amigos, familiares, professores ou 

mesmo outros meios de comunicação. 

 

4.1.6 A Geração Y e as revistas impressas 

 

 Novas polêmicas surgiram ao se discutir este ponto do trabalho. Muitos 

fatores levam os jovens a não ignorarem as revistas totalmente em função da 

Internet, e o que parece mais relevante é o fato de que eles percebem que as 

revistas estão sempre se modernizando, trazendo novidades e informação com 

maior profundidade. Os jovens têm uma relação de carinho com as revistas, muitos 

em função de que se lembram dos pais contando histórias através da leitura de 

livros infantis que, em grande parte, têm um formato que remete ao de uma revista. 

Os antigos gibis com as histórias do Pato Donald, Mickey, Pateta, ainda são lidos 

pelos jovens que muitas vezes os prefere a ler na tela do computador. Publicações 

como os mangás, revistas ilustradas de origem japonesa, fazem grande sucesso 

principalmente entre os jovens do 1º grupo. 

Sempre li as revistas da Disney e do Maurício de Souza. Sou um fanático por 

elas e acho as revistas japonesas muito interessantes. Não teriam o mesmo 

impacto se fossem lidas numa tela de computador ou num tablet.(Ricardo, 29 
anos) 
 

 Seguindo uma tendência natural que faz com que o interesse pelas revistas 

tenha crescido, principalmente no segmento de revistas que falam sobre as 

celebridades e fofocas, os jovens do 2º grupo dão preferência a títulos como Veja, 

Época, Isto é, Caras, Viva Mais, entre as semanais, e Nova Escola, Claudia, 

Seleções, Superinteressante, Nova, Manequim, Boa Forma, Marie Claire entre as 

                                                
6 Fake (�falso�em Inglês) é um termo usado pelos internautas para ocultar em contas fantasmas os verdadeiros 

donos do site ou jogos. São perfis falsos que são utilizados para divulgar inverdades ou opiniões controversas de 

quem não quer ser identificado. 
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revistas mensais. O apelo à cultura do conhecimento da atualidade é forte neste 2º 

grupo que se mostrou muito interessado em discutir algumas pautas que estavam na 

ordem do dia (dia da realização do grupo focal 22/04/2011). 

 

Pela troca de hábito, hoje em dia tudo se é feito na internet, uma revista 

eletrônica não tem cara de revista. (Rodrigo II, 27 anos) 
 

 As revistas são, para estes jovens, verdadeiros companheiros que os 

acompanham na rua, na escola, no trabalho, na lanchonete, nos meios de transporte 

como metrô e ônibus. Estão sempre à mão para eventuais consultas e para dirimir 

dúvidas instantaneamente.  

 

4.1.7 Credibilidade dos anúncios publicitários  

 

 Quando se fala dos anúncios publicitários os dois grupos assumem a mesma 

postura cética e questionadora. Enquanto consideram invasivos os pop ups dos sites 

na internet, também criticam o excesso de páginas dedicas à publicidade nas 

revistas tradicionais em prejuízo nas matérias editoriais. 

 O fato de um anúncio ter sido veiculado pela internet não traz segurança pois 

qualquer um pode publicar em blogs, redes sociais e de mensagens instantâneas 

quaisquer informações sem compromisso com a legalidade. 

Acho o anúncio impresso mais chamativo, o virtual me parece às 
vezes invasivo e sem personalidade. (Reggiane, 26 anos) 
 

 Já nas revistas, como está impresso, o anúncio passa a ter maior 

credibilidade, pois é tangível e pode ser rasgado e levado como prova se houver 

alguma dúvida quando da compra junto ao anunciante. 

 

Do meu ponto de vista, os veículos impressos têm maior credibilidade 

por não poder ser alterado, uma vez que foram publicados e 

distribuídos. A alteração de qualquer informação, é feita através de 

uma nova tiragem e é justificado o motivo do erro, coisa que na 

Internet, não existe um controle e/ou essa justificativa não é 

percebida.(Lais, 32 anos) 
 

 O novo comportamento de consumo dos jovens também é responsável por 

uma variante neste particular. Cada vez menos são influenciados pelos anúncios 

publicitários e muito mais pelas indicações de amigos pessoais ou virtuais. O 

 

pdfMachine  
A pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.  

Get yours now! 

http://www.pdfmachine.com?cl


81 
 

relacionamento com as marcas também passa por um momento delicado. Apesar de 

desfilarem com bonés e camisetas com logotipos a decisão de compra não é 

puramente emocional. Eles têm que ter certeza que o produto tem qualidade ou da 

próxima vez substituem independente da marca. 

 

4.1.8 Vantagens e desvantagens da Internet 

 

 Na visão destes grupos de jovens ouvidos nestas duas reuniões, a Internet 

tem grandes vantagens em relação às publicações impressas e pode começar pela 

agilidade e instantaneidade. No caso específico dos jovens do 1º grupo, a 

interatividade também é um fator insuperável para que tenham a preferência por 

este meio de comunicação.  

Muito mais prático e interativo (no caso do iPad). Somente o preço 

ainda não está compatível.(Jefferson, 25 anos) 
 

 A combinação de texto e imagem em movimento, cores e sons trazem uma 

sensação de participação que a mídia impressa não consegue transmitir. A 

pluralidade de informações a facilidade de navegação são outros fatores que fazem 

a Internet ser mais preferida de uma forma geral por estes jovens que uma revista 

impressa. 

A eletrônica está onde eu estou.  Posso acessar do celular, do tablet, 

se estou no trabalho, em casa. Não preciso carregá-la na bolsa ou na 
mão, bolsa de mulher já é algo cheio, põe mais uma revista ai que não 

se acha nada mesmo.(Luana, 21 anos) 
 

 O fato de, durante uma pesquisa para um trabalho de escola, enquanto colhe 

as informações poder trocar idéias com os amigos sobre o assunto num chat é 

insubstituível, poupando muito tempo e integrando as pessoas. 

 A questão que foi colocada desta forma �quais as vantagens que a Internet 

tem em relação aos outros meios de comunicação� em ambos os grupos gerou 

muita controvérsia, principalmente quando as posições eram defendidas por 

pessoas de faixas etárias mais distantes. Os jovens do 1º grupo realmente não 

concebem um mundo sem a internet intermediando suas atividades diárias. São 

altamente dependentes dos e-mails, redes sociais, jogos eletrônicos e dos posts que 

parecem verdadeiras �orações� que os tranqüilizam e acalmam. Nutrem-se, muitas 

vezes, de energias virtuais passadas pelo Facebook, Orkut, Twitter, Youtube, etc. e 
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ignoram a possibilidade de terem uma vida na rua, nas lojas, nos shoppings, nos 

cinemas, nas casas noturnas. 

 Consideram a Internet não uma evolução, pois não viveram outra situação 

sem ela, mas parte do seu todo. Certamente quando Marshall McLuhan  publicou 

em 1964 �os meios de comunicação como extensões do homem.� anteviu a situação 

que hoje se estabelece no mundo globalizado. 

Apesar de assinar uma revista impressa, preferiria ter ela em versão online, 

pois é no notebook que passa maior tempo interagindo com a informação e 
como não tenho acesso online a minha revista tenho que me "desconectar" 

para me informar daquilo que gosto em uma revista impressa. Tudo poderia 
estaria concentrado em um único lugar. (Karina, 22 anos) 

 
 A Internet, segundo os participantes deste 1º grupo, facilita a consulta de 

trabalhos escolares; auxilia as pesquisas nas empresas; serve de distração quando 

se está entediado com o trabalho. Tem respostas rápidas e pontuais, executa 

atividades numa velocidade incrível nas pesquisas, permite uma comunicação de 

mão dupla, com interatividade e está presente em várias plataformas, desde um 

Desk top até um Smartphone. São atributos que estes jovens nunca viveram sem, 

portanto, têm condição de julgar sua eficiência. 

 Ao contrário, os jovens do 2º grupo, com idades entre 26 e 32 anos, estavam 

tomando consciência da sua existência juntamente com a evolução destes meios 

eletrônicos. Presenciaram o momento em que seus pais estavam passando da 

famosa máquina de escrever IBM de esfera para um PC com o programa Wordperfct 

no qual podiam errar quantas vezes quisessem sem prejuízos de perda de papel e 

paciência. 

 Consideram a Internet um meio rápido e eficiente de se informarem, como se 

estivessem lendo as manchetes de um jornal. Não entendem, no entanto, que 

possam se aprofundar num tema. Os portais têm obrigação de estar se atualizando 

constantemente e não se preocupam, de forma geral, em pesquisar outros ângulos 

de uma notícia e aprofundar a discussão sobre ela. 

Na Internet não temos muitas visões sobre o mesmo assunto. Parece que 
tudo veio da mesma fonte e foi pasteurizado para ser veiculado na velocidade 
que a web permite e se gaba de ter. Mesmo assim prefiro estar por dentro das 
coisas antes dos outros. (Rafael, 24 anos) 
 

 O 1º grupo praticamente não vê desvantagens na Internet como meio de 

comunicação. Exceto o fato de uma matéria sair logo do ar, sem dar tempo para que 
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eles chamem a atenção dos amigos. Pode-se dizer que a Internet é muito volátil e 

que a mídia impressa, por exemplo, é mais resistente, traduz maior confiabilidade 

por isso. 

 

O processo de mudança rápida das manchetes e dos textos na Internet 

algumas vezes prejudica pois precisamos mostrar aos outros e não estão 

mais disponíveis. Fica estranho você afirmar uma coisa e não poder provar. A 

Internet é muito volátil, se perde rápido demais. (Thamires, 30 anos) 
 

Não foi enfatizada nenhuma desvantagem clara por nenhum dos dois grupos 

que comungam da mesma idéia que a Internet é irreversível. As desvantagens 

levantadas por alguns dos participantes estão na seletividade que ainda impede que 

todos os jovens brasileiros tenham um computador e, muito menos, banda larga. As 

questões de cunho político vieram à tona toda vez que se pensava em 

desvantagens da Internet. Um ponto que ficou marcante foi a preocupação de que, 

via Internet, pudesse estar havendo uma �lavagem cerebral� nos mais jovens (hoje 

com idade entre 8 e 15 anos). Nossos participantes entendem que deve haver uma 

interferência dos órgãos do governo (foi citado o ministério da educação) para coibir 

imposições político-partidárias ou religiosas. 

  

4.1.9 Principais pontos percebidos nas reuniões em grupo 

 

 O que se pode concluir neste primeiro contato com estes jovens é que sua 

relação com a mídia revista não é tão distante quanto poderia parecer em face do 

computador. Eles sabem no que o computador pode ser mais útil e como as revistas 

tradicionais podem ter seus encantos e utilidade. Viver numa sociedade pluralista, 

capitalista e repleta de tentações diárias que são despertadas pelas mídias não é 

uma tarefa das mais fáceis.  

 Ficou muito claro que não há uma predileção do jovem da Geração Y de 

qualquer faixa etária por este ou aquele meio de comunicação. Eles estão 

antenados em todos e, muitas vezes, ao mesmo tempo. Não estão mais 

preocupados em entender novos recursos tecnológicos de um celular do que 

compreender a crise econômica que ora se instala na maior economia do mundo, os 

Estados Unidos. 
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 Ter a figura dos pais como seus líderes é bem conveniente mas existe 

também uma espécie de contestação pela dominação dos meios econômicos pela 

geração dos Baby Boomers e também pela Geração X. Mesmo com toda liberdade 

de que dispõem, sentem que ficar subordinado à família ainda é muito interessante 

até que atinjam seus objetivos que nem sempre são muito claros. 

 A relação com  os meios de comunicação de massa é quase que anarquista. 

Não estão ligados em canais de TV, nem mesmo das fechadas, não são assíduos 

ouvintes de rádios da moda, não lêem as mesmas revistas ou jornais mas defendem 

seus preferidos em qualquer discussão. O ponto principal a entender é os motivos 

que levam estes jovens a buscarem este ou aquele meio de comunicação e como a 

força estética do meio revista ainda atrai considerável parcela da Geração Y. 

 Considerando a Internet um meio �volátil�, ou seja, com pouca duração, a um 

destaque que deve ser notado quando afirmam que para se informar a Internet é 

rápida, mas, não é aprofundada. Sentem que as notícias e mesmo as mensagens 

publicitárias têm vida curta e, portanto, boa parte dá preferência para os meios 

impressos que, pela tangibilidade, ainda transmitem mais segurança. 

 Quanto à credibilidade nos anúncios publicitários, ficou de certa forma patente 

que aqueles anúncios veiculados nas revistas preferidas têm por parte dos jovens 

maior respeito e confiança. A impessoalidade dos blogs que divulgam anúncios e 

material publicitário e a constante onda de crimes da Internet ajudam a manter estes 

jovens mais longe das atratividades on line. 

 

 Ficaram, no entanto, algumas hipóteses a serem testadas quando se trata do 

relacionamento do jovem da Geração Y com a leitura e mesmo com as mensagens 

publicitárias. 

 O jovem da Geração Y ainda tem o hábito de ler e ele lê muito, mas de uma 

maneira diferente do que os representantes da Geração Baby Boomer ou 

mesmo da Geração X sempre foram convencidos de ler. 

 Os anúncios publicitários quando são veiculados pela Internet provocam 

suspeitas e algumas dúvidas afastando, muitas vezes, o jovem do interesse 

pelo produto. 

 A relação com as revistas impressas vai além da simples leitura, há um 

sentimento de carinho e fidelidade aparente. 
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4.2 Um estudo conclusivo descritivo 

 

 Visando confirmar estas hipóteses e obter uma visão mais assertiva sobre 

este assunto, foi desenvolvido um estudo Conclusivo Descritivo, através da técnica 

de entrevistas de auto-preenchimento em um formulário semi-estruturado enviado 

via Internet para jovens na faixa etária de 18 a 32 anos (anexo 3). 

 Foi deixado também o link do questionário no Twitter e no Facebook e feitas 

convocações aos jovens para que preenchessem o formulário totalizando 166 

entrevistas no período de06/06/2011 até 29/06/2011. 

 A composição da amostra ficou com as seguintes características 

demográficas depois de tabuladas as 166 entrevistas: 

 

 O primeiro ponto a ser destacado é a concentração de jovens que estudam e 

trabalham simultaneamente, com 53% da amostra, e os jovens que só estudam com 

18,1% da amostra. Nesta amostra de 166 respondentes, 54,8% possuem o curso 

superior incompleto (em curso), 29,5% possuem o curso superior completo e 12,7% 

têm ou cursam alguma pós-graduação. 
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A relação entre as atividades principais e o grau de instrução nos traz uma 

informação importante sobre o jovem da Geração Y; tanto o estudo quanto o 

trabalho têm o mesmo grau de importância para eles. 

 Esta amostra ainda teve como característica especial a predominância dos 

jovens do sexo feminino com 57,8% das respostas, contra 42,2% do sexo 

masculino. 

 Com base nas linhas de corte de renda familiar apuradas no Critério de 

Classificação Econômica Brasil � ABA/ABEP (Anexo 2) a composição desta amostra 

apresentou uma concentração de jovens das classes econômicas B1 e B com 22,9% 

cada uma de participação no estudo. Diagnosticou-se também a forte presença da 

classe C com 20,5% dos respondentes atestando a evolução desta classe na 

economia brasileira e, por conseguinte, entre os jovens universitários que compõem 

a grande parte desta amostra. 

 

 

 Quanto ao estado civil, prevaleceu solteiros com 86,7 % e considerando as 

faixas etárias que foram divididas em 3 (de 18 a 23 / de 24 a 27 e de 28 a 32) 
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 para se procurar entender isoladamente alguns aspectos do comportamento dos 

jovens tivemos o seguinte quadro: 

  

 

 

 Uma pergunta sobre os canais de comunicação que eles mais se informavam 

trouxe-nos a esmagadora maioria com 91,0% para a Internet. Avaliando esta 

questão, podemos deduzir que o meio eletrônico realmente monopoliza a mente dos 

jovens da Geração Y, porém, como veremos mais adiante, não neutraliza os outros 

meios totalmente. Os demais canais tiveram a preferência dividida entre TV (4,25), 

Rádio (2,4%) e Jornal e Revista ambos com 1,2% das preferências dos jovens por 

canais de informação. 

 Vale ressaltar que esta pergunta feita através de um questionário de auto- 

preenchimento traz um viés natural, pois, não se tem nenhum tido de argumentação 

a favor de outras mídias e nem se pode inferir os motivos da preferência pela 

Internet. 

 Procurando informações sobre os hábitos de leitura, foi feita uma pergunta se 

eles gostavam e tinham o hábito de ler. Sem nenhuma outra ideia associada, 

apenas 6,6% dos respondentes afirmaram que não gostavam de ler. Existe na 

opinião pública em geral, principalmente quando se fala de obras literárias e 

científicas, o conceito de que os jovens da Geração Y não gostam de ler. 

Questionou-se nesta pergunta justamente se tinham o hábito e gostavam de ler e o 

resultado foi surpreendente: 65,1% dos respondentes disseram que gostavam e 

tinham o costume de ler. Outros 28,3% alegaram que apesar de gostarem de ler, 

não tinham o costume. Desta forma, fica evidente que a leitura tem seu lugar de 

honra para estes jovens, mesmo que não estejam colocando em prática o ato de ler. 
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 Mas nosso propósito era entender como eles se comportam diante da mídia 

impressa Revista e como recebem as mensagens publicitárias que nela são 

veiculadas. Questionou-se então, se eles liam revistas habitualmente e, novamente, 

a resposta foi predominantemente positiva, com 81,3% dos respondentes dizendo 

que sim. Aos demais 18,7% indagamos os motivos pelos quais eles não liam 

revistas habitualmente e dentro deste universo tivemos as seguintes respostas: 

 

Por que não ler revistas.  (%) 

Prefere informações online 32,4% 

Não tem o hábito de 

comprar revistas/ não tem 

interesse 

27,0% 

O custo das revistas 18,9% 

Falta de tempo 13,5% 

Dificuldade de acesso 8,1% 

 

 É natural que isto ocorra pela presença constante do computador na vida 

destes jovens, porém, podemos notar que existe algo que os prende à mídia revista 

e ainda não conseguimos identificar nesta altura da análise.  

 Questionados se quando eles procuram ler uma revista preferem a versão 

impressa ou eletrônica, informaram, na sua grande maioria (80,7%), que preferiam a 

versão impressa e as justificativas foram muito interessantes. Foram feitas 200 

menções entre os 134 respondentes que disseram preferir a versão impressa e 

neste universo pudemos destacar vários motivos que juntos podem traduzir a força 

que a revista impressa ainda tem junto a este público. 
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Preferência pela versão impressa (%) 

Portabilidade (pode ser transportada e lida em qualquer lugar) 31,0% 

Tangibilidade (costume de tocar, sentir a textura do papel, cheiro, poder 

colecionar, guardar, grifar texto, recortar.) 

22,0% 

Ler nos monitores de computador não é saudável, cansa a vista. 13,0% 

É mais confortável para leitura, tem maior clareza e é mais atraente. 9,0% 

Propicia maior concentração, menor dispersão. 6,0% 

Mais fácil de filtrar os temas, maior facilidade para releitura. 4,5 

Transportar um aparelho eletrônico caro é perigoso. 6,0% 

Gosto só pelo costume, hábito. 6,0% 

Linguagem mais apurada. Valoriza mais o conteúdo, maior profundidade 

nas matérias, tem mais credibilidade. 

5,0% 

É de fácil acesso 5,0% 

Outros motivos  4,0% 

Oferece um contato mais pessoal/intimista. 3,0% 

 

 Um fato curioso torna esta pesquisa bem mais interessante. Ouvir de jovens 

com até 32 anos que gostam de ler uma revista por que tem o costume de tocar nas 

folhas, sentir as texturas, o cheiro do papel é até certo ponto gratificante para os 

baby boomers. Sinal que seus esforços para garantir uma sobre-vida para esta 

audiência estão dando resultados. Outro ponto interessante é que as telas dos 

computadores ainda são muito prejudiciais à visão e aqueles que têm consciência 

disto, optam pela versão impressa. 

 Por outro lado, os que preferem a forma eletrônica através do computador 

(19,3%) apontam como principais motivos entre as suas 47 menções diferentes: 
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Preferência pela forma eletrônica (%) 

Facilidade de acesso (pelo micro,celular,tablets  etc.). 42,6% 

Praticidade (mais fácil selecionar o que se quer ler, 

várias revistas num só aparelho,não precisa ir comprar 

na banca). 

17,0% 

Preocupação com o meio ambiente, sustentabilidade. 10,6% 

Não tem custo, é de graça. 8,5% 

Proporciona interatividade. 6,4% 

As notícias são mais atualizadas. 6,4% 

Outros motivos (Impressa tem muita propaganda, não 

precisa carregar na bolsa, respostas incoerentes). 

4,3% 

 

 Ao chegarmos neste ponto da investigação, a seguinte pergunta foi 

formulada: Um anúncio de propaganda tem maior credibilidade quando é veiculado 

em qual dos meios (Internet ou revista impressa)? O objetivo foi entender como os 

jovens percebem os anúncios publicitários veiculados na mídia eletrônica em 

contrapartida com os anúncios publicitários inseridos nas publicações impressas das 

revistas. Com um percentual de 72,3% a opção revista impressa se destacou 

surpreendentemente. 
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 O que mais chamou a atenção foram os motivos pelos quais os jovens da 

Geração Y ainda preferem e confiam mais num anúncio veiculado pela mídia 

impressa revista. Entre os entrevistados, 121 jovens forneceram 123 motivos 

diferentes para justificar tal escolha e dentre estes motivos pudemos identificar que a 

mídia eletrônica ainda não traz a segurança necessária para ter um grande índice de 

confiança por parte destes jovens. Tivemos 22,0% das menções indicando que 

confiam mais nos anúncios veiculados na Revista impressa pela insegurança da 

própria Internet. Qualquer pessoa pode anunciar por ser mais barato e ainda existe a 

possibilidade de que os links sejam transmissores de vírus para os incautos 

navegantes.  

 Com 20,3% das menções, o segundo lugar entre os argumentos ficou com a 

alegação de que a mídia revista na forma impressa seleciona melhor os 

anunciantes, portanto, são mais confiáveis além de ter empatia com o publico leitor 

pois a segmentação procura falar diretamente com o público-alvo da ação de 

comunicação. 

 No terceiro lugar, com 11,4% das menções, ficou a justificativa de que a 

possibilidade de tocar no papel traz confiança. É o caso da tangibilidade pois oferece  

uma melhor praticidade para manusear e é mais duradoura em relação à Internet 

que logo pode não mais estar divulgando. Na quarta posição com 10,6% das 

menções apareceu o fato de que a mídia impressa revista é um veículo mais formal, 

com tradição e portanto muito mais sério que a internet. Logo na sequência, com 

9,8% das menções, aparecem a qualidade e a beleza dos anúncios impressos que 

72,3 

27,7

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

Internet 

Revista impressa
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são mais atraentes, bonitos. Geralmente a apresentação é mais clara, menos 

poluída com um produto editorial de melhor qualidade. Este fator é um contraponto 

para o aspecto multivisual de uma página da Internet, com um excessivo volume de 

informações numa mesma tela. 

 

 

 

 

 

 

 

MOTIVOS (%) 

Insegurança da Internet (qualquer pessoa pode anunciar por ser mais barato,não é 

confiável e traz o risco de vírus. 

22,0% 

Impresso seleciona melhor os anunciantes e tem maior empatia com o leitor 20,3% 

Tangibilidade (poder tocar traz confiança é mais fácil de  manusear e é mais 

duradouro). 

11,4% 

Impresso é um meio mais formal, tradicional e, portanto, mais sério. 10,6% 

Qualidade e beleza (impressos anúncios são mais atraentes, mais bonitos, com 

apresentação mais clara, menos poluída e com melhor produto editorial). 

9,8% 

A Internet é muito volátil, se altera muito rapidamente, é efêmera. 6,5% 

Internet não tem personalidade (muito poluída, dispersa os anúncios e é muito 

invasiva) 

6,5% 

Impressa é melhor segmentada, atinge melhor o público certo. 2,4% 

Respostas incoerentes 10,6% 

 

 A contrapartida para esta forma foi apresentada pelos 45 respondentes que 

preferiram a forma on line por acreditarem que a credibilidade seria maior. Estes 45 
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respondentes apresentaram 51 menções diferentes para justificar suas escolhas e o 

maior destaque com 29,% das menções ficou para a alegação de que a internet é 

muito bem aceita atualmente e muito mais acessada que uma revista impressa. Em 

segundo lugar, com 25,5% das menções, encontrou-se a alegação de que a internet 

pode atingir mais pessoas, tem maior visibilidade e atende a públicos diversos. Com 

9,8% das menções, tivemos a alegação de que a Internet tem maiores recursos 

visuais, maior dinamismo e movimento. 

 Interessante é a constatação de que nenhum motivo ético foi colocado como 

justificativa pela preferência da leitura na forma online, contrastando com os motivos 

que levaram a maioria preferir a forma impressa e ter muito mais credibilidade no 

que nela é divulgado. 

  

Considerações Finais 

 

 Os estudos que estão sendo realizados neste momento sobre o 

comportamento da Geração Y em todas as áreas do conhecimento podem chegar a 

um impasse caso não estejam lastreados por um processo contínuo de observação. 

As massas de internautas jovens, basicamente, não podem ser consideradas 

massas em termos de comunicação, pois, é mais do que certo que o individualismo 

toma um lugar de destaque no perfil psicológico deste público. 

 Sob a lente da teoria funcionalista de usos e gratificações, podemos identificar 

no comportamento destes jovens uma necessidade profunda de ter sua atenção e 

sua dedicação recompensadas de tal forma, que não aceitam imposições, nem das 

instâncias superiores mais tradicionais como a família, igreja, governo e 

principalmente das marcas que lhes reivindicam fidelidade.   

 Através da teoria que vislumbra os Estudos Culturais está claro que a 

Geração Y e a mídia de massa se relacionam a partir de negociações entre suas 

intenções nem sempre explicitas. 

 
 Afinal, os jovens desta geração são os mais claros testemunhos de que a 

audiência não é passiva, não se submete a qualquer conteúdo ou meio de 

comunicação e procura compartilhar com o produtor da informação seus 

questionamentos e contestações. Através das redes sociais tem seu posicionamento 
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firmado e divulgado de forma nunca antes imaginada pelas grandes corporações de 

comunicação. 

 No início deste estudo, levantei 3 questões que serviram de norte para sua 

realização: 

 A mídia impressa revista vai desaparecer diante da investida das mídias 

eletrônicas? 

 Os jovens da Geração Y formam um único público, com o mesmo tipo de 

comportamento, independente da sua faixa etária? 

 Como tem sido o diálogo entre o suporte em papel na veiculação de anúncios 

publicitários e a Geração Y? 

 

 As pesquisas aplicadas deixam claro o quadro de referência em que a 

Geração Y está inserida no contexto da comunicação publicitária. Numa fase 

qualitativa, através da realização dos grupos focais foram levantadas algumas 

hipóteses quanto à tendência de prevalência da mídia impressa revista sobre a 

mídia eletrônica representada pela Internet. Neste ponto, pode-se concluir que não 

será de imediato que a Internet vai substituir completamente o suporte em papel 

para a edição de revistas e veiculação de anúncios publicitários. 

 A faixa etária dos jovens da Geração Y não pode ser delimitada exatamente, 

porém, neste estudo ficou claro que os nascidos depois de 1995 já formam uma 

audiência diferente em quase todos os aspectos. 

 Desde o conceito defendido por Karl Mannheim, que considera a 

contemporaneidade como elo que faz a ligação entre as pessoas para formar uma 

mesma geração, podemos entender que o momento crucial das mudanças é o início 

da popularização da Internet. Mas o convívio com as facilidades dos meios 

eletrônicos bem como com a comunicação instantânea através da telefonia celular 

pode forjar ainda uma nova geração de transição à qual alguns autores têm 

chamado de Geração Z. Uma geração não tão condescendente quanto a Geração 

Y, mas muito mais conectada, que vive zapeando desenfreadamente o controle da 

TV, o teclado do computador, as teclas do celular e outras fontes de informação na 

busca das compensações ao seu tempo perdido. 

 Considerando a portabilidade como um elemento forte para o consumo da 

mídia revista, os jovens da Geração Y estão recebendo cada vez mais suas revistas 

prediletas repletas de inovações tecnológicas. As mensagens publicitárias passaram 
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a dispor de luzes, aromas, sons e textura diferenciada para cativar o leitor, dando 

um significado muito além do que já havia se consolidado nas revistas. Este diálogo 

tem dado resultado pois o trabalho das editoras tem se intensificado. As revistas 

estão provocando uma revolução nas artes gráficas e a publicidade é o motor desta 

revolução. 

  Os avanços tecnológicos não alcançaram o patamar da hegemonia 

pelo simples fato de que os jovens da Geração Y trazem um �dna� ainda de um certo 

conservadorismo herdado dos �X� e até dos Boomers. Ler uma tela de computador 

não é muito agradável, principalmente depois de algumas horas. Os profissionais da 

saúde especializados em visão são unânimes ao considerar nociva a permanência 

de jovens diante de uma tela por longos períodos. E posso constatar isto através da 

experiência pessoal, conversando com profissionais e com os próprios jovens que 

se dizem cansados no final de um dia olhando a tela de um computador. 

 O desenvolvimento das artes gráficas, dando suporte aos publicitários para 

que seus anúncios atinjam os jovens da Geração Y com maior eficiência, está 

tornando a atividade publicitária mais técnica e exigindo muito mais criatividade. Os 

jovens da Geração Y formam um público consumidor muito exigente e consciente do 

que desejam. 

 Como podemos ver no livro de Umberto Eco �Não contem com o fim do livro�, 

a discussão sobre o suporte que vai permanecer por mais tempo que a própria 

internet ainda deve ser o papel. Portanto, a mídia impressa revista realmente não 

está com seus dias contados como defendem alguns no afã de prestigiar as mídias 

eletrônicas. Temos um  longo caminho ainda a percorrer antes que o suporte em 

papel seja considerado totalmente obsoleto. 
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1º Grupo (Realizado em 20/04/2011, das 14 às 16 horas). 

 

Rogério, 18 anos, primeiro grau completo, classe econômica D, estuda e trabalha. 

Luiza, 20 anos, segundo grau completo, classe econômica D, estuda e trabalha. 

Mayra, 23 anos, segundo grau completo, classe econômica C, só trabalha. 

Renan, 23 anos, superior, classe econômica C, estuda e trabalha. 

Sabrina, 19 anos, segundo grau completo, classe econômica B, só estuda. 

Jefferson, 25 anos, superior, classe econômica B, só trabalha. 

Luana, 21 anos, segundo grau completo, classe econômica C, só estuda. 

Pedro, 25 anos, superior, classe econômica A, trabalha e estuda. 

Rafael, 24 anos, superior, classe econômica B, trabalha e estuda. 

Jéssica, 25 anos, superior, classe econômica A, só trabalha. 

Karina, 22 anos, superior, classe econômica B, só estuda. 

 

2º Grupo (Realizado em 22/04/2011, das 19 às 20h30) 

 

João Marcos, 26 anos, segundo grau completo, classe econômica C, só trabalha. 

Ricardo, 29 anos, segundo grau completo, classe econômica B, estuda e trabalha. 

Rodrigo, 30 anos, superior, classe econômica B, só trabalha. 

Rodrigo II, 27 anos, superior, classe econômica C, estuda e trabalha. 

Laís, 32 anos, superior, classe econômica A, estuda e trabalha. 

Reggiane, 26 anos, superior, classe econômica A, só estuda. 

Thamires, 30 anos, superior, classe econômica B, só trabalha. 

Mariana, 32 anos, superior, classe econômica C, só trabalha. 

Carolinne, 29 anos, superior, classe econômica A, estuda e trabalha. 
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Anexo 2 

 

Roteiro dos Grupos Focais 
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Roteiro dos Grupos Focais 

 

 Quais são as diferenças mais marcantes entre as pessoas da sua faixa etária 

e as pessoas mais velhas? 

 Como vocês encaram a atuação dos meios de comunicação de massa nos 

dias de hoje? 

 Fale um pouco sobre a Televisão e o Rádio. 

 Agora o que vocês pensam sobre as mídias impressas, jornais e revistas? 

 Qual é a sua relação com a leitura? Vocês tem o hábito de ler 

espontaneamente, sem ninguém mandar? 

 Que tipo de literatura mais os agrada? 

 Estar conectado o dia inteiro, diante de uma tela de computador, tem ajudado 

vocês a lerem mais? 

 No caso específico das Revistas, como vocês podem posicionar o seu 

convívio com elas? 

 Quais são as revistas que mais os impressionam e por que? 

 No caso de anúncios publicitários, em qual das mídias vocês têm maior 

confiança; Internet ou Revista Impressa? 

 Quais são as vantagens que a Revista Impressa tem em relação às edições 

eletrônicas que podem ser vistas no computador? 

 E quais são as vantagens que a Internet tem sobre a Revista Impressa? 

 

 

 

 

 

 

 

pdfMachine  
A pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.  

Get yours now! 

http://www.pdfmachine.com?cl


106 
 

 

 

 

 

 

Anexo 3 

Questionário da Pesquisa 

Conclusiva Descritiva 
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O jovem e a propaganda 
 
Caro amigo, 

Este questionário faz parte de um estudo acadêmico para embasar minha 

dissertação de Mestrado em Comunicação Social pela Universidade Metodista de 

são Paulo. Suas respostas não serão identificadas e os dados serão tabulados e 

analisados em conjunto com as respostas de outros entrevistados. 

SOMENTE DEVEM RESPONDER PESSOAS COM IDADE ENTRE 18 E 32 ANOS. 

Desde já, meu muito obrigado pela sua colaboração. 

Prof. Roberto Malacrida 

 
1. Nome 

2. Qual é sua atividade principal hoje? 

1. Só estuda 

2. Estuda e trabalha (considerar estágio como trabalho) 

3. Só trabalha 

3.  Dos canais de comunicação abaixo, assinale aquele através do qual você mais 

costuma se informar: 

 1. INTERNET 

 2. REVISTAS 

 3. JORNAIS 

 4. TV 

 5. RÁDIO 

4. Você gosta e tem o costume de ler? 

 1. Gosto e tenho o costume de ler 

 2. Gosto, mas não tenho o costume de ler 

 3. Não gosto de ler. Só leio por obrigação de trabalho ou estudo. 

 

5. Você costuma ler REVISTAS habitualmente, ou seja, pelo menos 1  vez por mês? 

 1. Sim (PULE PARA Q. 7) 

 2. Não 

6. Quais são os motivos pelos quais você não costuma ler REVISTAS 

habitualmente? 

7. Quando você lê uma REVISTA prefere a versão impressa ou eletrônica (online)? 
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 1. IMPRESSA 

 2. ELETRÔNICA 

8. Quais são os motivos pelos quais você prefere ler uma REVISTA na sua versão 

(REPOSTA DA QUESTÃO ANTERIOR)? 

9. Um anúncio de propaganda tem maior credibilidade quando é veiculado em qual 

dos meios a seguir? 

 1.INTERNET 

 2. REVISTA IMPRESSA 

10. Por qual motivo você acha que um anúncio de propaganda tem maior 

credibilidade quando veiculado  no meio de comunicação indicado acima? 

11. Agora, somente para fins estatísticos, você pode informar qual é a faixa de renda 

bruta mensal da sua família? 

 1. Até R$ 679,00 

 2. De R$ 680,00 até R$ 961,00 

 3. De R$ 962,00 até R$ 1.458,00 

 4. De R$ 1.459,00 até R$ 2.655,00 

 5. De R$ 2.656,00 até R$ 4.753,00 

 6. De R$ 4.754,00 até R$ 8.284,00 

 7. De R$ 8.285,00 até R$ 11.479,00 

 8. De R$ 11.480,00 e acima 

 

12. Sexo 

 1. Masculino 

 2. Feminino 

13. Faixa etária 

 1. De 18 a 23 anos 

 2. De 24 a 27 anos 

 3. De 28 a 32 anos 

14. Estado civil 

 1. Solteiro 

 2. Casado ou morando junto 

 3. Divorciado/Separado 

 4. Viúvo 
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15. Grau de instrução 

 1. Ensino fundamental completo 

 2. Ensino médio completo 

 3. Superior incompleto 

 4. Superior completo 

 5. Pós graduação (completo, interrompido ou cursando) 
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Anexo 4 

Critério de classificação 

econômica Brasil � ABA/ABEP 
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