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Convergência e divergência
no consumo de mídias pelas gerações pós internet

Fala-se muito em uma sociedade em rede, fala-se ainda mais da
fragmentação ou tribalização como um fenômeno social, apoiado pelas
tecnologias de relacionamento, reconhecidas como mídias sociais, consumidas
e compartilhadas pelos atores tecnossociais. E fala-se a todo tempo sobre uma
classificação ou categorização sociológica dessas realidades através do termo
gerações, sempre acompanhado por uma letra, como: geração Y ou geração Z.
A explicação para essas categorizações passa por uma linha do tempo
demarcada pela introdução ou evolução de um determinado aporte tecnológico.
Esse tem sido um período de descobertas contínuas e pesquisas das mais
diversas que se materializam em vários textos em busca de compreender e
poder inferir sobre este individuo que a cada dia se encaixa na classificação
genérica de ator tecnossocial. No entanto em 1998, surgiu um trabalho muito
peculiar cujo título já era suficiente para provocar indagações sobre essa
condição tecnossocial, foi lendo “Growing up digital – the rise of the net
generation” do canadense Don Tapscott que percebi, ou melhor, visualizei que
estamos diante de uma geração que difere das demais por estar resgatando
uma liberdade de ação e de relacionamento jamais presenciado em nossa
historia civilizatória.
No pequeno espaço de três anos surge uma nova releitura dessa
condição tecnossocial, no livro “Millennials Rising – The next great generation”
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(2000) onde se atribui aos autores Neil Howe e Willian Strauss a condição de
primeiros a cunharem o termo Millennials. Certamente o surgimento dessa
classificação foi construída no livro “The history of america’s future, 1584 to
2069” (1991) em que Neil e Willian apresentam as diversas mudanças
comportamentais das sucessivas gerações em decorrência das ambiências
sociais, econômicas, tecnológicas dentre outras que de forma evolutiva vem
proporcionando uma nova sociedade baseada em novos padrões de
relacionamentos sociais, uma nova psicologia, uma nova economia e uma nova
relação geopolítica pois as fronteiras aparentam ter significados meramente
demarcatórios uma vez que adentramos em uma sociedade em rede ou
conectada. Castells (2003) apontava para as mudanças proporcionadas pelas
novas tecnologias da informação a partir dos anos setenta e que de forma visível
vem interferindo nos diversos campos das relações humanas. Nesse sentido
uma nova ordem ou estruturação social se materializa, pois “As redes interativas
de computadores estão crescendo exponencialmente, criando novas formas e
canais de comunicação, moldando a vida e, ao mesmo tempo, sendo moldadas
por ela” (CASTELLS, 2003, p.40). É essa a possibilidade de moldagem que
alimenta as diversas classificações de gerações demarcadas mais pelos inputs
tecnológicos e seus efeitos do que um lapso de tempo convencionado
socialmente.
Apenas em uma rápida tentativa de se colocar em uma linha do tempo as
gerações que antecederam aos Millennials ou Nativos Digitais. Começamos pela
denominada geração X, cuja origem precedia a denominada geração Baby
Boomers. O interesse de uma revista feminina inglesa (Woman’s Own) em
conhecer melhor o comportamento dos jovens, proporcionou uma pesquisa
realizada por Jane Daverson1 que atuava na própria revista. Ela saiu em turnê
por seis meses para entrevistar jovens britânicos que encontraram nesse
trabalho um canal de escuta de suas inquietações, vontades, volições e formas
de expressão e cotidianidade, envolvendo temas como política, religião, drogas
e sexo. O resultado foi contundente demais para os editores da revista que
1

http://www.theguardian.com/uk/2005/jan/23/britishidentity.anushkaasthana
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rejeitaram sua publicação diante da constatação de uma geração marcada por
uma liberdade e ousadia até então não presenciada.
O material obtido por Jane Daverson expandiu-se com a colaboração do
jornalista norte americano Charles Hamblett quando juntos ampliam a pesquisa
e a publicam parcialmente em 1964 no The Observer do jornal britânico The
Guardian e no ano seguinte publicam o livro “Generation X” (1965)
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,

demarcando a leitura sociocultural de uma geração, nesse caso evidenciada por
uma ruptura comportamental que culminaria com algumas características tais
como: 1) busca da Individualidade sem a perda da convivência em grupo; 2)
ruptura com as gerações anteriores; 3) maior valor a indivíduos do sexo oposto;
4) busca por seus direitos; 5) menor respeito à família que as gerações
anteriores e 6) procura de liberdade.
A classificação temporal de gerações parece ser agora mais flexível, pois
a visão sociológica prevalece sobre o,
[...] tempo existencial dos indivíduos e do tempo social, coletivo e histórico,
poderíamos citar o pensamento político da geração1968 e o que dele persiste
nos dias atuais as trajetórias sociais dos indivíduos que ultrapassaram os anos
mais avançados no tempo de vida, as mudanças e permanências nos modelos
familiares ao longo das ultimas gerações e, por ultimo, mas não menos
importantes, as percepções sobre a juventude e sobre ser jovem por distintas
gerações. (MOTTA Alda e WELLER Wivian, p.175, 2010).

É nesse contexto que podemos compreender o deslocamento do termo
gerações como demarcações temporais oriundas das diversas manifestações
tais como culturais, politicas e muito recentemente as de cunho tecnológicos que
tem reverberado e amplificado por um novo espaço midiático, marcado pela forte
dependência dos aportes tecnológicos. Portanto a denominada geração Y surgia
em uma matéria da revista Advertising Age em agosto de 1993, que a retratava
a partir dos hábitos de consumo dos jovens naquele momento. Também foi
nomeada como Millennials, ou ainda como Netgeneration proposta por Tapscott
(1998) e retomada em seu texto “A hora da geração digital” (2010). Esta geração
configura-se por um novo momento seja na economia, no social, na cultura, no
2
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tecnológico e no comportamento advindo de um novo self, apontado por
Kerckhove (2009) como uma tecnopsicologia, ou seja, vive-se intensamente sob
a influência das inovações tecnológicas. Acreditamos que tal configuração
reflete esta geração que compreende o período de 1978 a 1990, ou com
variações de alguns autores entre 1980 a 2000, que de forma sintética alinham
as seguintes características atribuídas a essa geração: 1) estão conectados
permanentemente; 2) compartilham o seu mundo com todos, seja por fotos,
relatos, hábitos etc.; 3) buscam informação fácil, rápida e em quantidades; 4)
substituem sua presença física pela onipresença virtual; 5) estabelecem,
mantem e vivem em redes de relacionamentos online; 6) realizam-se pela
contínua renovação da tecnologia, daí a busca pelas inovações tanto de
hardwares como de softwares e mais ainda por aplicativos.
Os nativos pós-internet e o consumo de mídia
Optamos por falar em nativos pós-internet para fugir da classificação de
gerações tal qual apresentada anteriormente, no entanto compartilhamos da
posição dos pesquisadores portugueses Cristina Ponte e José Simões (online
2012) que prudentemente consideram difícil o uso generalizado do termo
geração digital ou mesmo nativos digitais, pois consideram que, 	
  
	
  

Embora a proporção de jovens europeus que usa a Internet e outras tecnologias
supere em muitos países a das gerações seguintes, os dados revelam também
uma heterogeneidade de acessos e usos por parte da população mais jovem,
associados a contextos sociais distintos. Tal fato ilustra por que não é correto
utilizar de forma genérica a designação “nativos digitais”. (2012, p.28)

Tal situação também é vivenciada na América latina e particularmente no
Brasil, no entanto acreditamos que o uso do termo nativos pós-internet, fica mais
bem definido a partir do texto Social Implications of the Internet publicado por
DiMaggio et al (2001), em que os autores sintetizaram cinco dimensões que
ajudam em muito a compreender as variáveis posse/frequência de uso, e os
perfis e habilidades de usos. Ou seja:
1- meios técnicos disponíveis (equipamentos, softwares e conteúdos,
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qualidade da conexão à rede);
2- autonomia do uso (possibilidades de acesso, liberdade para usar o
meio para as atividades escolhidas);
3- padrões de uso (tipos de uso rotineiros e os eventuais);
4- redes de apoio social (a disponibilidade de outros para colaborar e
a dimensão das redes que incentivam o uso);
5- habilidades (as capacidades para domínio e uso correto do meio).
É nesse contexto que nos deparamos com uma geração que em maior ou
menor proporção transita pelas dimensões acima descritas. Ela foi denominada
por Don Taspcott (1998), de geração pós Internet, aliás, na primeira pagina do
segundo capítulo do seu livro The Net Generation, o autor inseriu uma charge
enigmática. Trata-se da reprodução de uma loja ou um departamento de moveis
infantis, tendo em primeiro plano a figura de um berço, onde em uma de suas
laterais foi colocado na parte superior um monitor enorme e um teclado na parte
interna, ou seja, de fácil acesso a uma criança. A primeira abordagem do
capítulo mencionado evidencia a combinação entre demografia e tecnologia.
Esse gap de dezessete anos entre a publicação da charge e a disponibilidade de
aparatos tecnológicos e de aprendizado de acesso, ou cultura de uso, nos
permite considerar a sociedade em rede conceituada por Castells (1999) e os
nativos pós-internet trabalhado por Taspcott (1998), enfim é nesse bojo que
situamos o comportamento de consumo de mídia dentre os grupos
caracterizados como Y nascidos entre 1970 a 1985 e Z nascidos entre 1995 a
2002.
Uma breve consulta online com os nativos pós-internet
Para esta abordagem aplicamos uma pesquisa online através do Google
... para três públicos. O primeiro os classificados como geração Y, o segundo
para os classificados como geração Z, o terceiro grupo constitui-se de cinco
profissionais que elaboram planos de mídia, em agências situadas entre os dez
primeiros lugares do ranking da revista meio&mensagem .
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Desta forma trabalharemos com os resultados de uma pesquisa online
que foi respondida por jovens de ambos os sexos, com dezoito anos ou mais,
limitados geograficamente no território brasileiro, sem filtro de classe
socioeconômica ou grau de escolaridade, tendo como filtro apenas o acesso aos
diversos meios de comunicação sejam eles online ou off-line. As questões
oferecidas são exatamente as mesmas para ambos os grupos .
A partir dos dados obtidos, cruzamos com a pesquisa gerações Y e Z:
juventude digital realizado pelo Ibope Mídia (2011 online)3 que compõe o painel
de consumo de meios e mudança de hábitos por parte dos nativos pós-internet e
finalmente buscamos as mesmas referencias na publicação - Nativos Digitais um
levantamento especial sobre os vinte anos da publicação do jornal Folha de São
Paulo, na Internet, resgatando os sonhos, valores e costumes tecnológicos da
geração de brasileiros que já cresceu conectada. 4 Com essas referências
procuramos cercar as convergências e divergências no consumo ou hábitos de
consumo das gerações conectadas ou nativas pós-internet, promovendo uma
releitura de sua condição linear de uma geração múltipla e distante das mídias
broadcasting.
É corrente ouvir-se falar que a geração Y é uma geração conectada,
como também as abordagens vigentes apontam para uma geração que vem
recebendo várias e múltiplas leituras quanto a sua performance no mercado de
trabalho, afinal essa geração compreende o universo de sujeitos sociais entre os
vinte e trinta e quatro anos que respondem por 78% do acesso a Internet

3

Pesquisa realizada pelo Ibope mídia e apresentada por Juliana Swaia no XIV Fórum de relações com a
consumidor, promovido pelo ABA (Associação Brasileira de Anunciantes) em 11/04/2011. Disponível em:
<http://www.ibope.com.br/pt-br/noticiias/documents/geracoes%20_y_e_divulagacao.pdf>. Acessado em: 04
de abril de 2015.
Essa pesquisa baseou-se nos dados do TG.net (pesquisa online), do IBOPE realizada com 3155
a
internautas de 15 75 anos no Brasil e ocorreu entre março e abril de 2013, nos mercados de São Paulo,
Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba e Distrito federal, contando também com Goiana,
Nordeste, São Paulo interior e interior do Sul e Sudeste. Disponível em: <http://www.ibope.com.br/ptbr/noticias/Paginas/78-da-Geracao-Y-acessa-a-internet.aspx>. Acessado em: 04/04/15.
4

Edição especial da folha de São Paulo online, evidenciando os vintes anos de sua publicação e das
transformações
socioculturais
e
tecnossociais
da
geração
conectada.
Disponível
em:
<http://temas.folha.uol.com.br/folha-20-anos-na-internet/a-folha-na-web/lider-entre-jornais-folha-completa20-anos-na-internet.shtml>. Acessado em: 11/07/2015.
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segundo os dados da TG.net, do IBOPE Media. Ainda segundo a pesquisa
acima dos trinta e cinco o acesso cai para

45%.

Logicamente a pesquisa

apresenta uma riqueza de informações sobre o uso e navegação que merece
ser melhor explorado, todavia no recorte aqui proposto nos interessa o olhar
sobre como esse crescente acesso, apresenta-se como mais uma opção de
meio de comunicação entre tantos outros que disputam a atenção e o
envolvimento junto aos nativos pós-internet.
O crescente número de internautas no Brasil, já no segundo semestre de
2014 ultrapassava os 120 milhões de pessoas conforme dados da Nielsen
Ibope5. No entanto é no relatório produzido pelo CETIC.Br6,

que encontramos

o numero de usuários de internet por frequência de acesso individual e diário,
considerando qualquer device presente no domicílio, o recorte por faixa etária
apresenta para o geração Y (25 a 34 anos) 76% e dos (34 a 44anos) 68%.
Devemos considerar aqui que estamos falando de uma geração que presenciou
a chegada do computador pessoal no Brasil através de uma campanha
publicitária realizada em 1981 que nesse momento não contava com conexão e
o compartilhamento de dados viabilizado pela Internet. Aliás, a possibilidade de
conexão migrou do uso acadêmico para o uso publico geral e foi efetivamente
colocada no ar via Embratel que em maio de 1995, lançou o serviço internet
comercial. Podemos dizer que a geração Y conviveu com o aprendizado e
superação entre os meios off-line e os meios online.
Ao contrário, para os nativos caracterizados por geração Z, não houve a
mesma migração, mas apenas o convívio com um mundo digital e conectado
que a cada momento amplia a ideia de tecnologia amigável, conferindo a esta

5

A Nielsen IBOPE, detentora de uma tecnologia proprietária, mede as atividades dos usuários
na web, o movimento publicitário online e fornece dados sobre a internet no Brasil e no mundo.
Disponível em
<http://www.nielsen.com/br/pt/press-room/2014/Numero-de-pessoas-comacesso-a-internet-no-Brasil-supera-120-milhoes.html>. Acessado em: 11/07/2015.
6

Departamento do núcleo de informação e coordenação do (Nic.br) que viabiliza as decisões do
comitê gestor da Internet no Brasil. Disponível em <http://cetic.br/tics/usuarios/2013/totalbrasil/C3/>. Acessado em: 11/07/2015
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geração a proporção de acesso na faixa etária de 10 a 15 anos de 62% segundo
a CETIC.Br, ainda na pesquisa retro mencionada. Abaixo uma pequena
fotografia das possibilidades de acesso desse grupo, registrada pela pesquisa
TIC Kids Online Brasil 20147.
Tabela 01 - Proporção de crianças/adolescentes, por tipos de equipamentos utilizados
no domicílio para acessar a Internet.
Crianças ou
Adolescentes

Celular

Computador
de mesa, PC,
desktop %

Laptop,
notebook
%

Tablet

Videogame

%

%

09 a 10 anos

45

38

23

34

5

%
4

11 a 12 anos

73

44

17

23

8

5

13 a 14 anos

83

30

41

29

4

2

15 a 17 anos

88

30

24

15

12

3

%

Televisão
(smart)

Fonte: Extraído da tabela A1A – disponível online

Ao consideramos o acesso como ponto de intercessão e característica
marcante dessas duas gerações (Y e Z), reafirmamos duas das propostas de
Dimaggio (2001) a autonomia de uso e a habilidade ou domínio do uso correto
da tecnologia pelos nativos pós-internet .
É nesse sentido que ao observamos o crescimento de uma nova cultura
de consumo de meios, uma vez que o Brasil se apresenta na quarta posição
mundial

de acesso a internet, segundo a BBC (online) 8 que valendo-se da

analise da empresa eMarketer, estima a manutenção do Brasil nessa quarta
posição até ao menos 2018. A revista Exame.com9 ao reproduzir os dados da
ultima pesquisa do Comitê Gestor da Internet no Brasil, pontuou que 51% da
população tem acesso e uso frequente da internet (últimos três meses) e 42,5%
o fazem através dos celulares, isso nos remete a constatação de Jesus T.
Alvarez (2006 ) ao mencionar o espaço de conexão ou espaço rede, como um
7

TIC Kids Online Brasil. É um estudo que gera indicadores sobre os diversos usos que crianças
e adolescentes de 9 a 17 anos de idade fazem da Internet. Produzido pelo CETIC.Br e
disponível em <http://cetic.br/tics/kidsonline/2014/criancas/A1A/>. Acessado em: 11/07/2015
8
<http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2014/11/141124_brasil_internet_pai> acessado em:
9
<http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/mais-da-metade-dos-brasileiros-sao-usuarios-da-internet >
acessado em:
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novo espaço não demarcado geograficamente mas em movimento (on movil),
isso somado a uma nova noção de tempo, pois o internauta encontra-se
conectado (on time) e suas relações em rede não tem inicio ou fim pois são (on
line) . Tais circunstancias se apresentam no cotidiano dos nativos pós-internet
de forma tão arraigadas que os aparatos de conexão se constituem em próteses
ou extensões que não podem ser separadas ou desligadas. Isso revela o que
denominamos de maquino-dependência. E tal circunstância se consolida no
crescimento de posse e acesso ao celulares e dentre eles os smartphones.
O portal Brasil em publicação do dia 29 de abril de 201510, menciona o
crescimento de 131,4% da posse de celulares entre 2005 e 2013, confirmado
pelo levantamento do Pnad de 2013. Ainda em meio aos dados, é possível
constatar a posse de aparelhos moveis por faixa etária na seguinte proporção: a
partir dos 10 a 14 anos (49,9%) e entre os de 25 a 29 anos (87,3%) e com
menor proporção a faixa etária acima de 60 anos (51,6%).
O numero expressivo de posse de aparelhos celulares, na casa dos 283,4
milhões segundo da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).11 Deve
ser visto agora como uma nova possibilidade para a geração conectada, pois os
smartphones representam atualmente 95,2% dos aparelhos comercializados12,
essa trajetória para a totalidade de devices com recursos de conexão e
navegação, certamente confirma um nova cultura de consumo de mídia.
O acesso e o amplo uso de celulares, tem concorrido para uma
acentuada dependência desse device que viabiliza sem duvida alguma o
deslocamento de seus usuários em conexão constante e continua, afinal é
impensável não tê-lo colado ao corpo, ou distante das mãos e dos olhos. Essa
10

http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2015/04/brasileiros-passaram-a-ter-maisaparelhos-celulares-entre-2005-e-2013
11

http://www.valor.com.br/empresas/4037952/numero-de-celulares-no-brasil-chega-2834milhoes-em-marco
12

http://convergenciadigital.uol.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=39420&sid=17#.Vd8m-

0uHkmm
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condição recebeu um termo muito apropriado que é a “no-mo-phobia”, ou seja, a
“no mobile phobia”, trata-se do medo real de não ter ou ficar sem o telefone
celular, mesmo por um curto espaço de tempo. Certamente para os nativos pósinternet, notadamente os da geração Z, a retirada, ou impossibilidade de acesso
ao celular se constitui em um castigo severo, dramático e de perda de contato
com o mundo.

Certamente essa insegurança ou temor passa pelos nativos

caraterizados por Y e até mesmo para os oriundos da geração X, que em seu
cotidiano faz uso e são dependentes da conexão mobile dividindo com os seus
desktops

as tarefas do dia a dia.

Tapscott (2010,p.63),

afirma que “os

telefones atuais são elegantes canivetes suíços digitais que fazem mais do que
ligações” , inclusive ele comenta que o próprio uso da definição telefone celular
se mostra inadequada, uma vez que estes aparelhos funcionam como GPS,
radio, gravadores de voz, centrais de mensagens de texto, câmeras fotográficas
e de vídeo, ipods, etc... Essa versatilidade é ampliada com uma gama crescente
de aplicativos que dá a esse aparelho uma condição de navegabilidade e
amplitude de uso, jamais presenciado.
Ao observarmos a busca/acessos dos nativos pós-internet,

tabela 02

destaca-se a maior concentração na geração Z que pode e via de regra o faz :
ouvir musica e jogar ou navegar, tendo a musica como pano de fundo.
Tabela 02- Atividades Multimídia

Atividades
Multimídia

Z
Y

De 10 a 15 anos
De 16 a 2 4 anos
De 25 a 34 anos
De 35 a 44 anos

Ouvir
música
online
%
73
73
65
54

Assistir filmes
ou
vídeos
(em
sites
como Youtube)
%
63
66
58
48

Jogar
jogo
online
Conectado `a
internet
%
78
49
38
26

Ler
jornais e
revistas

Ouvir
rádio
online

%
20
42
49
46

%
25
36
34
26

Acompanhar
transmissões
de áudio ou
vídeo
em
tempo real
%
19
25
23
17

Fonte: Adaptado do indicador C7 – proporção de usuários de Internet, por
atividades realizadas na Internet – Multimídia 13

13

http://cetic.br/tics/usuarios/2013/total-brasil/C7/

Assistir
televisão
online
%
22
21
18
16
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Tabela 03- Busca de Informações e Transações
Acesso por
Faixa Etária

Z
Y

Procurar
informações sobre
produtos e serviços
%

Procurar informações em sites de
enciclopédia
virtual
como
Wikipédia

Fazer
consultas,
pagamentos ou outras
transações financeiras
%

De 10 a 15 anos

30

%
33

De 16 a 2 4 anos

66

43

23

De 25 a 34 anos

75

40

32

De 35 a 44 anos

73

35

28

2

Fonte: Adaptado do indicador C6 – proporção de usuários de Internet, por
atividades realizadas na Internet – Busca de Informações e Transações14

Tabela 04- Busca de Informações e Transações
Acesso
Regiões

por Procurar informações Procurar informações em sites de Fazer
sobre
produtos
serviços
%

e

enciclopédia virtual como Wikipédia
%

consultas,
pagamentos ou outras
transações financeiras
%

Sudeste
71
36
24
Nordeste
55
37
19
Sul
70
44
28
Norte
53
37
17
Centro - oeste
58
41
26
Fonte: Adaptado do indicador C6 – proporção de usuários de Internet, por
atividades realizadas na Internet – Busca de Informações e Transações

Buscando alinhar esse painel de acesso e consumo de meios, podemos
observar os seguintes acessos e usos desses recursos pelos nativos pósinternet, através de uma pesquisa realizada com os dois grupos/universos (Y e
Z) e com um grupo de profissionais planejadores de mídia, divididos entre esses
dois universos, visando detectar eventuais alterações em seus planos de mídia,
considerando suas visões e vivencias sobre a produção, o acesso e o consumo
de meios, a partir do crescimento de uma geração nitidamente marcada pelo

14

http://cetic.br/tics/usuarios/2013/total-brasil/C6/
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convívio com tecnologias de relacionamento. O foco dessa pesquisa foi verificar
as práticas de consumo de mídias nos universos broadcast e socialcast.15
Ao responder sobre quais os meios de comunicação mais consumidos em
seu cotidiano, ambos os grupos (Y e Z) apresentaram alterações mais
significativas em cinema, televisão aberta e revista, o que de forma geral pode
ser entendido como um consumo convergente de meios broadcast e socialcast
por ambos os grupo como visualizado no gráfico 01.
Gráfico - 01 Meios que costuma ter acesso
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Fonte: autor – pesquisa online set/outubro 2014
Ao indagar sobre os conteúdos mais acessados independente dos meios
utilizados encontramos no gráfico

02, algumas convergências

como no

consumo de filmes, desenhos, entretenimento de forma genérica. Todavia é
possível visualizar divergência no consumo de esporte, entrevista, jornalismo e
na busca por conteúdos diversos. Certamente esses conteúdos podem sofrer
uma diferenciação quanto interesse e proximidade em decorrência dos grupos

15

Pesquisa realizado pelo autor em setembro e outubro de 2014, com dois grupos de sessenta
pesquisados, valendo –se de um questionário online através do google docs - formulário
disponível em <https://docs.google.com/forms/d/1YkZAZZScDf5bdiVKqBhB0KhEck5oFaSqvq2ciAU428/viewform>
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de referência que pautam as discussões em rede ou em encontros presenciais,
demarcando a fluidez de escolha, acesso e consumo.
Gráfico - 02 Conteúdos mais acessados
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Fonte: autor – pesquisa online set/outubro 2014
Com um simpático intertítulo: A dieta de mídia da geração Internet,
Taspscott (2010) desenvolve a inevitável comparação entre a geração anterior
aos nativos da internet e simplesmente compara o excessivo tempo de
exposição à televisão em uma atitude passiva e contemplativa e a transferência
desse tempo no acesso `a internet que diferentemente da TV, exige a
participação ativa do seu usuário e a busca por conteúdos de forma livre,
particularizada e compartilhada, em suma para o autor a geração Internet é a
antítese da geração TV. Disso resulta um comportamento dinâmico da atenção
ao abrir varias telas e simultaneamente estabelece um consumo apregoado
como multitarefas que no entanto é priorizado pelo interesse e relevância, pois
inevitavelmente a atenção dos nativos pós-internet é compartilhada diante de um
processo de navegação diferente do acionamento de controle remoto da TV,
aqui a imersão e possibilidade de interações se configuram como oposição a
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passividade de consumo do meio, vide o gráfico 03, pode aparentar exagero,
mas o excesso de trabalhar com 08 telas simultânea, encontra um ponto de
equilíbrio entre 05 a 04 telas se revezando diante do internauta.
Gráfico - 03 abertura simultânea de telas
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Fonte: autor – pesquisa online set/outubro 2014
A geração dos nativos pós-internet é caracterizada pelo forte narcisismo
e pela centralidade no eu, podemos observar essa condição por vários anglos,
como por exemplo na musica “Me, Myself and I”, cantada por Beyoncé
Knowles16 que evidencia a centralidade no eu e na proclamação da liberdade e
autonomia de suas escolhas. Aqui temos a total liberdade e autonomia de ações
de caráter relacionais que espelham uma geração comprometida com a sua
visibilidade e com o compartilhamento de personas em novos espaços privados
online, tais espaços reconhecidamente virtuais tem proporcionado o contato, a
troca de experiências, a aproximação por alinhamento de interesses e sem as
barreias temporais ou geográficas. E como

mencionado por Sherry Turkle

( 2011) essa geração vai a praça ou aos demais espaços comuns como parques,

16

Canção composta por Scott Storch, Beyoncé Knowles e Robert Waldrop. Disponível em
<http://www.vagalume.com.br/beyonce/me-myself-i-traducao.html> acessado em 05/08/ 2015.
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cafeterias e outros, para buscar um lugar tranquilo e sem interrupção apenas
para se conectar umas as outras, a partir dos seus devices moveis.
Dessa forma a privacidade se materializa no espaço privado online,
reconhecidamente um espaço móvel

e assincronico, dessa forma pode ser

compartilhado

nenhuma

diretamente,

sem

censura,

policiamento

ou

interferência por parte de qualquer pessoa, afinal é uma nova forma de
relacionamento administrado individualmente e com total controle pelos
participantes, eles trocam feedbacks a partir dos perfis em interação, podemos
eventualmente considerar tais relacionamentos superficiais, no entanto

não

podemos negar que é um jogo em que os reflexos da vida social se faz presente,
como

no

compartilhamento

de

fofocas,

na

confiança

mutua

e

de

compartilhamento do capital social, em que a boa vontade e a credibilidade se
materializam e realimentam o comportamento mutante dessa geração.

Na

tabela 05 temos um resumo das atividades que envolvem o criar e o
compartilhar em rede.
Tabela 05- Atividades de criação e compartilhamento
Compartilhar
conteúdos na
Internet,
como texto ,
imagens ou
vídeos

Baixar
ou
fazer
Download de
músicas

Postar
na
Internet
textos,
imagens, ou
vídeos que
criou

Baixar ou
fazer
download
de filmes

Baixar ou
fazer
download
de jogos

%

%

%

%

%

a 15

57

44

34

25

a 2 4

74

68

45

a 34

62

53

a 44

52

41

Atividades
de criação e
compartilhamento

Z

Y

De 10
anos
De 16
anos
De 25
anos
De 35
anos

Criar ou atualizar
blogs, páginas na
Internet
ou
website

32

Acompanhar
Baixar
ou
fazer
download de
softwares,
programas de
computador
ou aplicativos
%
13

43

37

33

26

39

37

29

29

21

30

28

17

20

17

%
16

Fonte: Adaptado do indicador C9 – proporção de usuários de Internet, por
atividades realizadas na Internet – Atividades de criação e compartilhamento
A comunicação de mercado, nativos pós-internet e a tal da convergência
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Sempre foi uma tarefa difícil falar a língua do outro, como também sempre
foi difícil entender o outro e o seu universo. A máxima de que a comunicação
começa no receptor, foi pontuada por Galindo (2002, p. 53) quando diz que o
receptor é um lugar de onde as mensagens devem começar, porém não deve
ser considerado apenas como elemento que reage, mas como um elemento que
reage e age através de mediações e novas construções a partir de sua
independência de escolha, graus de interesse, volições, capacidade de
absorção e mudança de paradigmas. É exatamente essa dimensão do reagir e
agir, associada a inúmeras volições advindas de uma sociedade em rede que
vem imprimindo novas possibilidades de aproximações e envolvimento com os
nativos pós-internet.
Em nossa pesquisa, consideramos o ato de busca ou auto exposição e
não o mero caráter estático e passivo do consumidor caracterizado como alvo.
Isso implica, olhar para esse grupo como sujeitos que se expõe aos meios e
conteúdos de forma livre e deliberada. Ao se perguntar: qual o meio mais
utilizado por você para ver propaganda? Incluindo: você pode escolher mais de
um

meio. Encontramos a seguinte situação,

os nativos classificados como

geração Z, frequentam mais salas cinemas (gráfico 01 ) do que a geração Y,
isso implica dizer que consumem um meio broadcast e repetem tal condição em
relação ao consumo do meio televisão aberta, simultaneamente ultrapassam a
os oriundos da geração Y no consumo da televisão por assinatura e no acesso a
smartphones. É isso que denominamos como divergência ou simplesmente de
um consumo simultâneo de meios, em uma mistura de broadcast e socialcast.
Isso reflete portanto na sua auto exposição a propaganda, como podemos ver
no gráfico 04.
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Gráfico 04- Auto exposição a propaganda
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Fonte: autor – pesquisa online set/outubro 2014

Buscando detectar a auto exposição `a propaganda ou as demais peças
de caráter mercadológico, focamos nos meios considerados os mais acessados
pelos nativos pós-internet, ou seja, os meios que oferecem compartilhamento e
interação entre pares. Nesse sentido propomos as questões apresentadas a
seguir : 1- Considerando as mídias e redes sociais online como lugares de alta
frequência de acesso, você se lembra de alguma propaganda que tenha
chamado a sua atenção? (gráficos 05), 2- Em relação aos materiais publicitários
e promocionais, disponibilizados na internet: você costuma assistir, ler e
navegar? (gráficos 06), e 3- Se costuma compartilhar esses conteúdos qual a
frequência disto? (gráficos 07).
Certamente assumimos aqui o caráter relacional das mídias online e da
possibilidade de compartilhamento inerente ao sujeito tecnossocial que transita
em um novo espaço público, ou espaço rede.
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Gráfico 05- Lembrança da propaganda nos meios online
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Fonte: autor – pesquisa online set/outubro 2014

Logicamente que o acesso constante aos meios online, garante uma
exposição intensa e abrangente, mas de caráter seletiva tanto na usabilidade,
filtragem, interação, rejeição e o mais complexo lembrança/memoria uma vez
que a sucessão de imagens concorre com uma atenção fragmentada. No
entanto a lembrança por uma ação de comunicação de mercado é significativa
para os nativos pós mídias sociais online. As resposta ao porque da lembrança,
concentram-se em quase 100% pela criatividade, acompanhada por humor em
40% das respostas. Já em relação ao envolvimento, seja ele no acesso como
na navegação é possível observar no gráfico 06, que a geração Y, apresentou
maior envolvimento com os conteúdos.
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Gráfico 06- Acesso e envolvimento
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Fonte: autor – pesquisa online set/outubro 2014
Na questão do compartilhamento (gráfico 07), surge um ponto comum
entendido como um critério de parcimônia ou reconhecimento de distribuição
mais seletiva junto aos seus pares por ambos os grupos, no entanto os
classificados como Z, apresentam uma pequena diferença a maior no item
sempre, mas o destaque no compartilhamento esporádico concentra-se na
geração Y, talvez por maior filtro sobre o que e a quem compartilhar.
Gráfico 07- Frequência de compartilhamento
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O planejamento de mídia executado pelos nativos pós- internet
Certamente uma pergunta ecoa quando falamos em planejar mídia para
as novas gerações de consumidores. Afinal quem planeja ? como planeja? E o
que espera de um plano de mídia que tem como missão o encontro entre as
mídias broadcast e as socialcast ?.
Buscando entender tais situações optamos por

consultar cinco

profissionais que atuam como planejadores de mídia, distribuídos entre
representantes da geração X (dois respondentes), representantes da geração Y
(dois respondentes) e representante da geração Z (um respondente). As seis
questões formuladas, contemplavam o que seria um plano de mídia convergente
diante da possibilidade de acesso e consumo de mídias. Buscando preservar a
independência e a autonomia dos respondentes, vamos caracteriza-los com
Letras e números, ou seja, X1 e X2, Y1 e Y2 e apenas Z.17
A primeira questão formulada, foi - “Considerando as novas gerações Y e
Z, a forte convergência dos meios e o crescente aporte tecnológico a serviço da
comunicação, como você visualiza o futuro da atividade de mídia nas agências?”
O profissional X1 respondeu:
A atividade de mídia vai ser crucial para entender como utilizar os
investimentos de forma eficaz e integrar os canais de forma a dar
vantagem competitiva aos clientes. A tecnologia certamente vai ajudar a
otimizar processos, mas em última instância, sem estratégias e sem
acompanhamento, o investimento não será otimizado.
O benchmark é a bolsa de valores: mesmo que a tecnologia tenha
ocupado o trabalho dos brokers, tanto de operação como de avaliação
das ações, em última instância quem toma as decisões são pessoas, que
com base em dados - e em alguns casos, em feeling - tomam decisões
de compra e venda, e com isso mudam o dinheiro de mãos.
A inteligência, a estratégia e a capacidade em lidar com os dados vão ser
os grandes diferenciais em um cenário de alto uso de tecnologia.
17

Informações especificas junto a cinco profissionais de mídia, parte integrante da pesquisa
realizado pelo autor em setembro e outubro de 2014, com dois grupos de sessenta
pesquisados, valendo –se de um questionário online através do google docs - formulário
disponível em <https://docs.google.com/forms/d/1YkZAZZScDf5bdiVKqBhB0KhEck5oFaSqvq2ciAU428/viewform>
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O profissional X2 respondeu:
Um futuro onde os dados estarão mais presente na análise e os sistemas
farão quase que automatizadas as coisas.

O profissional Y1 respondeu:
Versatilidade e flexibilidade serão não somente necessários, como
imprescindíveis. A mídia está saindo e vai sair cada vez dos modelos
convencionais. Todo e qualquer espaço poderá se transformar em mídia
de alguma forma, de acordo com o planejamento.

Essa resposta foi acompanhada pelo profissional Y2, em relação ao
profissional Z, sua resposta foi : Um poder de comunicação pois cada vez mais
o mercado se volta para este tipo de clientes.
A segunda questão formulada, foi - “Certamente os planos de mídia
contam com uma proposta cada vez mais balanceada em relação a
programação entre os meios convencionais (off) e massivos , diante da inclusão
dos meios (on) de característica interativa e de compartilhamento. Isso ocorre
efetivamente ou você visualiza que na realidade as gerações nativas pós
internet também consomem os meios convencionais? Afinal como você definiria
o comportamento de consumo de mídia por estas novas gerações?”
O profissional X1 respondeu:
Os meios convencionais tendem a se tornar não convencionais, conforme
a população tiver acesso a dispositivos conectados. Os meios de massa
(inclusive os digitais, veja o youtube) provavelmente vão continuar
buscando atingir grandes audiências com a criação de programas com
horário marcado (shows, esportes e séries/novelas) e provavelmente vão
buscar estratégias de publicação que também "sequestrem" a atenção
das pessoas durante a exibição (e depois). Grandes narrativas vão
continuar a ser fundamentais na vida das pessoas, embora elas tendam a
ganhar segmentação. As pesquisas mostram que embora a penetração
de TV esteja caindo, as pessoas ainda consomem por muito tempo e
comparativamente no Brasil ela ainda é o maior meio, com 4 horas
diárias de média. Internet, por exemplo, soma 40 minutos dentre o
público conectado, ou seja, 20 minutos diários na média da população.
Mesmo que os dispositivos conectados permitam o uso 24/7, o consumo
de conteúdo (e não interação ou comunicação ou serviço) ainda é baixo.
É claro que isso tende a mudar, mas até chegarmos em 4 horas diárias
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de consumo de conteúdo vai demorar. Não por isso as agências vão
deixar de investir, já que o público conectado é diretamente relacionado
aos targets mais afluentes.

O profissional X2 respondeu: Eles consomem os meios convencionais
diferentemente do que anteriormente faríamos.
O profissional Y1 respondeu:
As mídias ditas convencionais, pelo menos a televisão, ainda continuará
tendo seu espaço e relevância por longo período. É claro que ela se
transformará e se adaptará cada vez mais às novas formas de consumo
pelos públicos mais jovens.

O profissional X2 respondeu de forma sintética: Consomem o conteúdo
digital e veloz e o respondente da geração Z, foi ainda mais econômico: Sim
ocorre na agência que trabalho e no dia a dia isto.
A terceira questão formulada, focava: - “c?”
O profissional X1 respondeu:
a tendência é que os profissionais deixem de falar em on e off e passem
a falar em pessoas, como elas se relacionam com conteúdos, com
marcas e como criar experiências e gerar conversões. Alguns
anunciantes já exigem isso, outros não. A mudança está sendo orientada
pelo anunciante (em especial os globais) e não pela agência.
A agência, por sua vez, está começando a destruir algumas caixinhas
para pensar na ação como todo. Mídia, planejamento e criação (junto
com user experience) trabalham com ferramentas distintas, mas com um
interesse comum, de gerar resultado.

O profissional X2 respondeu: permite sim, no entanto o profissional Y1,
fez seguinte observação:
Isso depende de vários fatores. Do tipo de produto ou serviço com o qual
você está trabalhando, da abertura do cliente para determinadas mídias,
e da cultura, competência e pessoal da agência que realiza as
campanhas.

Os profissionais Y2, concordou totalmente e o Z, mencionou : Sim e
integrado. A quarta questão formulada tratava de : “Como os anunciantes e os
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profissionais que aprovam as campanhas estão interferindo nas decisões de
mídia e nas estratégias no sentido de compreender a convergência dos meios e
aceitar (por exemplo) as propostas delineadas para a geração Z, sobe o
argumento de que integrantes são conectados 24 horas, ou seja, são maquinodependentes”.
O profissional X1 respondeu:
mais uma vez, isso depende mais do anunciante. Alguns são bastante
exigentes, outros menos. E ainda assim há uma separação entre os que
são técnicos e os que decidem baseados no feeling ou na repercussão
da ação. Não são poucos os que querem se conectar com essa geração,
mas embora existam muitos dados, poucos são realmente eficientes em
mostrar resultados de acordo com os KPIs do cliente. quem faz é mais
porque quer a repercussão.

O profissional X2 respondeu: São conectados 24 horas e demandam
uma comunicação de mesma forma.
O profissional Y1 respondeu:
No meu parecer pessoal, estão cada vez mais conscientes da
importância destes novos meios. Obviamente há exceções,
principalmente em produtos voltados à públicos mais velhos, mas de
alguns anos para cá, os clientes já se conscientizaram de que precisam
entender e saber usar com inteligência todas as mídias possíveis.

O profissional Y2 respondeu: Sim o argumento sempre e a dependência
tecnológica e o profissional Z afirmou: Cada vez mais achamos novos canais
para divulgar o nosso cliente seja em smartphones ou etc.
A quinta questão apresentava a dicotomia entre os investimentos de
mídia e a percepção de escolhas baseadas no broadcast - “Em sua opinião qual
a maior barreira para o crescimento da fatia de investimento nos meios on-line ,
abrigados

na categoria Internet . Afinal o discurso é de um fantástico

crescimento, contudo a fatia destinada a TV aberta não recua” .
O profissional X1 respondeu:
A TV aberta continua sendo MUITO eficiente para atingir grandes
audiências.. Os meios digitais são ótimos para gerar engajamento e
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conversão, mas o mercado ainda não se estruturou para valorizar este
esforço. Além disso há uma clara falta de profissionais qualificados para
lidar com esta realidade digital, não só para a execução das atividades,
como também para definir os processos necessários para uma operação
consistente. É claro que esta realidade tende a mudar, mas o tempo
dispendido pelas pessoas no consumo dos meios digitais (que, repito,
ainda não é alto no Brasil, embora altamente qualificado) é apenas um
dos fatores da equação. O mercado precisa amadurecer em termos de
qualificação da mão de obra e reestruturação de processos, tanto nos
anunciantes como nas agências. O problema é mais em cima.

O

profissional X2 respondeu: Crescimento da internet demanda este

tempo , por sua vez o profissional Y1, ponderou :
penso que são vários fatores. Como eu disse, existe o pensamento do
cliente, e sua abertura. Existe a competência da agência para utilizar os
meios da maneira mais pertinente possível. No entanto, além disso,
também existem outros fatores. A cobertura e penetração dos meios de
massa offline ainda é inegável, bem como sua urgência para
determinados comunicados. Outro fator, esse um tanto mais obscuro, é a
existências dos B.V's - bônus por veiculação, que ainda "prende" muitas
agências às mídias convencionais.

Os profissionais Y2 mencionou : Investimento em midia e negociação
com agencias, acompanhado pelo profissional Z : negociações de mídia.
A sexta e ultima questão, fechou essa pequena abordagem voltada para
a compreensão de quem planeja, compra e executa as ações de mídias na
agências - “Finalmente. O que existe de concreto no sentido de se trabalhar o
caráter interativo do consumidor, ou seja, de efetivamente ouvi-lo e não apenas
monitora-lo nas redes sociais. Você visualiza um plano de mídia construído
em co-participação com os públicos alvos.? É possível atende-los quanto uma
escolha de meios e canais?”
O profissional X1 respondeu:
Sobre o monitoramento das redes sociais, é um canal importante mas
que precisa de estruturação da empresa para conectar o SAC (que
também não tem qualificação de mão de obra pra isso) e usar os dados
para o relacionamento one to one e também retroalimentar a empresa
com insights, oportunidades de inovação de produtos e serviços e ainda
gerar uma experiência única. Anos de CRM e as empresas ainda não
fazem isso nem em uma escala pequena, imagine a escala necessária
para uma marca que está presente em 100% da casa dos brasileiros
como unilever ou procter. a intenção existe, mas a estrutura ainda está
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longe do ideal - até porque estas mesmas empresas precisam decidir
entre investir nisso, em inovação de produto, logística, renovação ou
expansão de fábrica (lembrando que o nosso mercado está longe de
estar maduro) e ainda fazer isso a um custo competitivo em um país com
altos impostos e custo operacional altíssimo. Ou seja, "don´t believe the
hype": as oportunidades são incríveis, mas as decisões são difíceis, não
dá pra fazer uma coisa só porque a tecnologia permite, é preciso pensar
no back end e nos trade offs necessários para fazer isso acontecer.
Sobre o plano de mídia com a participação dos públicos. todo o mercado
de Data Management Platform tem como objetivo gerar uma experiência
unificada, ainda no digital, mas futuramente também nos outros canais.
As cenas dos próximos capítulos prometem.

O profissional X2 respondeu: Nada de concreto pelas marcas. Quanto ao
profissional Y1:
Eu sempre trabalhei com a idéia de que cada plano de mídia, cada ação
realizada traz um histórico, e conforme seu histórico cresce, seu
conhecimento sobre o perfil e comportamento de seu público também
cresce. Acredito que seja não somente possível, como mandatório. Uma
empresa que ouve seu público tende a oferecer melhores formas de
diálogo, além de produtos e serviços que vão mais de encontro às
demandas de seu target.

Os profissionais Y2 e Z , foram mais parcimoniosos em suas respostas,
simplesmente consideraram: Tudo, conseguimos interagir sempre e construir
relacionamento e o Z: Nada, só monitorar o consumidor e evitar crises.
Ao finalizarmos o levantamento, ficamos com a sensação de total fluidez
e de intercorrências pontuais na alternância entre as ações Off e On. Isso nos
remete ao trabalho de
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quando o autor empregou a metáfora do consumidor centauro, que convivia em
meio aos universos off-line e online, em uma alternância decorrente tanto do
acesso como da cultura de consumo desses meios. Nos parece que tal situação
apontada a mais de uma década, prevalece, mas com implicação distintas tanto
nos aparatos tecnológicos desenvolvidos nesse período, como na possibilidade
de conexão em banda larga e nas

tecnologias de relacionamento que tem

contribuído diretamente para a expansão da sociedade em rede. E o inevitável
crescimento de uma geração fortemente voltada para ver o mundo a partir da
janela do online. A crescente maquino dependência tem nos conduzido a uma
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busca aparentemente simples, mas de vital sobrevivência: um sinal de conexão
e uma tomada para recarregar a bateria dos devices que nos mantem visíveis e
em movimento no ciberespaço.
Se a velocidade é a regra do jogo para essa geração, as empresas
precisam repensar sua dinâmica de relacionamento, afinal eles buscam
respostas para quem pode dá-las em tempo real e em plataformas moveis, isso
significa que estamos caminhando para uma dimensão relacional marcada pela
conveniência de uma ator tecnossocial que apreendeu muito rapidamente o
refrão de “Me, Myself and I “. A convergência e a divergência no consumo de
mídia, sem duvida alguma é e será por muito tempo o desafio das agências de
dos anunciantes que diante dos nativos pós-Internet, ainda enfrentam os
entraves do sistema de remuneração de seus próprios business. Acredito que o
fechamento dessa abordagem foi dada pela resposta do profissional da geração
X, ao responder a primeira questão, afirmou – “ Em última instância quem toma
as decisões são pessoas, que com base em dados - e em alguns casos, em
feeling - tomam decisões de compra e venda, e com isso mudam o dinheiro de
mãos.”
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