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OPINIÃO
Consumo de 

informação: o desafi o 
da Geração Millennial

Eles são uma geração 

diferente de tudo o que 

já vimos em relação à 

sociedade de produção 

e de consumo que 

permeou os últimos três 

séculos

No decorrer da história 
humana recente, os 
agricultores ficaram 

presos a seus campos e pas-
tagens; os industriais, a suas 
fábricas; e os famosos “mad 
men”, a seus escritórios. Mas 
os Millennials não estão presos 
a absolutamente nada - ou 
melhor, apenas a seus devices 
conectados à torre de celular 
mais próxima ou a uma “wi-fi  
zone”.

Também conhecida como 
Geração Y, ela é composta por 
aquelas pessoas que nasceram 
entre o começo dos anos 80 e o 
fi nal dos anos 90 - e representa, 
atualmente, cerca de 20% da 
população mundial - no Brasil, 
são 55 milhões de pessoas, 
entre os 18 e os 34 anos de 
idade, dados do IBGE. Ou seja, 
você tem, com certeza, mui-
tos amigos nessa faixa etária 
e nem havia percebido suas 
características. Por defi nição, 
são jovens que nasceram com 
a certeza de que é possível co-
locar a vida inteira (incluindo 
relacionamentos, entreteni-
mento e todo tipo de dados 
pessoais ou profi ssionais) em 
seu bolso - literalmente.

Foi pensando nas necessida-
des e novas formas de consumo 
de informação dos Millennials 
que o PayPal Brasil, no último 
mês de abril, encomendou 
à MindMiners, especializada 
em big data, uma pesquisa 
específi ca a respeito do assun-
to - divulgada integralmente 
na edição 2017 do Anuário 
Brasileiro da Comunicação 
Corporativa, publicado pela 
MegaBrasil.

O estudo traz resultados 
bastante interessantes. O 
WhatsApp, por exemplo, lidera 
quando o assunto é “veículo 
de comunicação mais usado”. 
Já o Google foi o mais citado 
como fonte de informação 
e veículo de conhecimento/
aprendizado. Não por acaso, 
as chamadas mídias tradicio-
nais (principalmente revistas 
e jornais impressos e online) 
apresentaram índices bem 
mais modestos.

Um dado inusitado: cerca 
de um terço dos entrevistados 
pela MindMiners passa mais de 
3 horas por dia no Facebook, 
mas menos de 3% avaliam que 
a rede social é um veículo de 
comunicação confi ável. E 95% 
garantem que verifi cam a ve-
racidade das notícias antes de 
compartilhá-las em seus perfi s. 
Será mesmo?

Também de acordo com o 
estudo, o veículo mais usado 
pelos Millennials como fonte 
de informação é o Google 
(66,3%), seguido por Face-
book (55%) e pela TV (51,3%). 
Do outro lado da balança, jor-
nais impressos foram citados 
por somente 9,7% e revistas 
impressas, por 7,7%.

O veículo mais usado como 

fonte de conhecimento/apren-
dizado é o Google (para fazer 
pesquisas), com 75,7%, segui-
do por YouTube (71,3%), TV 
(31,3%) e Facebook (26%). Do 
outro lado da balança, revistas 
impressas e rádios foram cita-
das por 8,7% (cada). Os jornais 
impressos fi caram em último 
lugar, com 7,3%.

Dentre as páginas do Face-
book mais acessadas porque 
confiáveis, os líderes (em 
ordem decrescente) são G1/
Globo, UOL, Folha de S. Paulo, 
Veja e Exame. Já dentre os jor-
nais diários mais lidos, Folha, 
Estadão e O Globo lideram. E 
dentre as revistas mais lidas 
estão Veja, Exame, Superinte-
ressante e Época nesta ordem.

Mas um fato preocupa bas-
tante: 88,4% dos entrevistados 
que disseram acessar a edição 
online de jornais não têm as-
sinatura do veículo. Ou seja, 
usam acessos de amigos e/
ou familiares. Quando a fonte 
de informação são revistas 
online, essa porcentagem cai 
para 82%.

De maneira geral, 38% dos 
Millennials garantem que, ao 
clicar no link de uma matéria, 
fazem questão de ler o texto 
inteiro; e 5,7% confessam 
que só leem o título e o pri-
meiro parágrafo. Outros 56% 
dizem que o nível de leitura 
depende da matéria.s temas 
campeões de leitura, segundo 
a MindMiners, são: variedades/
entretenimento (52,7%); saú-
de (47,3%); mundo (46,3%); e 
ciência (37,1%). Os temas que 
geram menor índice de leitura 
completa são fashion (15,2%); 
sustentabilidade (16,6%); e 
turismo (18,4%). Já os temas 
campeões de leitura do título 
e do primeiro parágrafo são: 
política (39,5%); economia 
(38,4%); saúde (29,7%); 
variedades/entretenimento 
(29,2%); e ciência (28,6%).

Como você pode ver, a pes-
quisa é bastante ampla (os 
dados acima são highlights 
somente) e fomenta uma série 
de indagações pertinentes. 
Isso porque comunicar é um 
desafi o constante para todos 
nós que trabalhamos nessa 
área, e o estudo da MindMiners 
nos mostra que esse desafi o é 
ainda maior quando o público 
a ser impactado são os Mil-
lennials. Mais do que nunca, 
informação de qualidade sobre 
esse público é fundamental 
para que as empresas possam 
se manter à frente (ou pelo 
menos no mesmo passo) de 
suas demandas.

Para encerrar, outro dado 
que precisa ser levado em 
consideração, quando olhamos 
mais atentamente para esta 
geração, vem de pesquisa da 
Accenture anunciada no início 
deste ano: daqui a uma déca-
da, ela representará mais de 
75% da força de trabalho no 
mundo inteiro. Ou seja, estará 
dando as cartas. Está mais do 
que na hora de entendermos 
como esses jovens pensam, 
se comunicam e consomem 
informação.

 
(*) - É diretora de Comunicação do 
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Os “caprichos” do príncipe 
George, filho de William e 
Kate Middleton, na chegada à 
Polônia na segunda-feira (18) 
chamaram a atenção dos jornais 
ao redor do mundo. Isso porque 
o terceiro na linha sucessória da 
coroa protagonizou cenas não 
habituais quando o assunto é 
a realeza.

Assim que a família come-
çou a descer do avião, George 
hesitou e relutou em deixar a 
aeronave. Ao descer as escadas, 
sempre segurando fi rmemente 
a mão de William, ele voltou a 

fazer bicos e caretas nos cum-
primentos ofi ciais. O duque de 
Cambridge, então, conversou 
com o pequeno que seguiu de 
cara amarrada.

Por sua vez, a pequena Char-
lotte fi cou muito simpática no 
colo da mamãe e acenou para 
todos os presentes. A mídia 
britânica começou, então, a 
chamar o pequeno príncipe 
de “Tímido George” por conta 
de sua relutância em eventos 
públicos. A família real continua 
em visita na Polônia e, de lá, se-
gue para a Alemanha (ANSA).

Espanha emite 
ordem de 
captura contra 
Teixeira

A Justiça espanhola emitiu 
uma ordem internacional de 
captura contra o ex-presiden-
te da Confederação Brasileira 
de Futebol (CBF) Ricardo 
Teixeira, informou o site 
espanhol “Cronica Global”. 
O pedido seria baseado na 
participação do ex-cartola em 
um esquema montado pelo 
ex-presidente do Barcelona, 
Sandro Rosell, e que teria 
desviado milhões de dólares 
na organização de amistosos 
da seleção brasileira.

De acordo com o portal, o 
pedido de prisão foi emitido 
pela juíza Carmen Lamela, da 
Audiência Nacional , no dia 12 
de junho, 15 dias após a prisão 
de Rosell. Para ela, “Teixeira 
obteve de forma indireta, 
mediante um emaranhado 
societário que se nutria da 
renda proveniente do abono 
da ISE (empresa beneficiária 
dos direitos audiovisuais de 
23 partidas da seleção do 
Brasil) para a Uptrend (so-
ciedade com contas ocultas 
em Andorra), grande parte 
dos 8.393.328 euros que ISE 
pagou para a Uptrend pela 
suposta intermediação dessa 
última”.

O Brasil tem um tratado de 
extradição com a Espanha, 
mas mesmo em caso de prisão, 
pelo fato de Teixeira morar no 
Brasil, a chance de extradição 
é quase nula (ANSA).

Black Hole Horizont, do alemão Thom Kubli em exposição

no File, forma grandes bolhas de sabão a partir

do som emitido por três buzinas.

“Este é um festival que 
acontece há 18 anos 
e a gente vem, ao 

longo desse tempo, tentando 
estimular, promover e divulgar 
as produções estéticas que 
são feitas para essa área [arte 
digital]. O File é uma plataforma 
cultural que estimula o desen-
volvimento desses projetos e 
anualmente tem a oportuni-
dade de exibir e compartilhar 
com o público”, disse a curadora 
Paula Perissinotto durante 
abertura do evento.

Black Hole Horizont (na 
foto), do alemão Thom Ku-
bli, é uma obra que chama a 
atenção dos visitantes, com a 
formação de grandes bolhas de 
sabão a partir do som emitido 
por três buzinas. Formada 
por aparelhos parecidos com 
buzina de navio,  a obra é uma 

A Netfl ix anunciou que conseguiu 5,2 milhões 
de novos assinantes durante o segundo trimestre 
de 2017, superando a expectativa de 3,2 milhões 
elaborada pela empresa. A informação foi divulga-
da através de uma carta a seus investidores ontem 
(18). No mesmo comunicado, a companhia afi rmou 
ter ultrapassado a marca de 100 milhões de clientes 
pelo mundo, consolidando-se com folga como líder 
mundial de assinantes pagos para um serviço de 
streaming de vídeo. Os lucros da Netfl ix também 
foram altos. 

A empresa registrou um avanço econômico de 60% 
no segundo trimestre em relação ao mesmo período 
de 2016, saindo dos US$ 40,8 milhões e saltando para 
US$ 65,6 milhões. Além disso, a Netfl ix atingiu pela 
primeira vez um maior número de assinantes no exte-
rior do que nos Estados Unidos - 52,03 milhões contra 
51, 92 milhões. A companhia explicou que a série “13 
Reasons Why” e a nova temporada do drama político 
“House of Cards” ajudaram a atrair mais assinantes 
no segundo trimestre, que economicamente costuma 
ser o mais moderado do ano (ANSA).

Trump afi rmou que os EUA ‘não fi carão imóveis

enquanto a Venezuela cai’.

O presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump, ame-
açou impor sanções econômi-
cas à Venezuela se o governo 
de Nicolás Maduro não desistir 
de eleger uma Assembleia 
Constituinte no próximo dia 
30. A ameaça está em um 
comunicado divulgado pela 
Casa Branca um dia depois de 
98% dos participantes de um 
plebiscito informal da oposi-
ção terem rejeitado a proposta 
do presidente venezuelano 
de reescrever a Constituição 
do país.

“O povo venezuelano dei-
xou claro mais uma vez que 
está ao lado da democracia, 
da liberdade e do Estado de 
Direito. E mesmo assim suas 
fortes e corajosas ações con-
tinuam sendo ignoradas por 
um péssimo líder que sonha 
em se tornar um ditador”, diz 
a nota de Trump. Em seguida, 
ele afi rma que os EUA ‘não 
ficarão imóveis enquanto 
a Venezuela cai’. “Se o re-
gime de Maduro impor sua 
Assembleia Constituinte em 
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Festival de arte digital traz mais de 
350 obras e atividades a São Paulo

A 18ª edição do Festival Internacional de Linguagem Eletrônica (File), um dos maiores encontros do 
país sobre arte e tecnologia, começou ontem (17) fi ca em cartaz até 3 de setembro no Centro Cultural 
da Fiesp (Av.Paulista, 1313), com mais de 350 obras, incluindo instalações interativas, obras de 
realidade virtual, animações, games e mostra de videoarte, além de ofi cinas gratuitas

Jolliffe, representa o desejo 
das pessoas de mostrar sempre 
seu melhor lado. 

Oficinas com educadores 
da ciência da computação e 
artistas buscarão uma imersão 
experimental na essência da 
linguagem binária. O objetivo 
é a transferência de conhe-
cimento e a pesquisa sobre 
o uso da computação para 
fi ns artísticos, difundindo a 
tecnologia como linguagem 
criativa e como processo de 
desenvolvimento artístico. “A 
ideia é oferecer o acesso a um 
certo conhecimento que muitas 
vezes tem que se pagar muito 
caro para ter. Nessas ofi cinas 
as pessoas podem ter contato 
com profi ssionais que já desen-
volvem trabalhos nessa área e 
adquirir algum conhecimento”, 
destacou Paula (ABr).

máquina que transforma o som 
em objetos tridimensionais 
– as bolhas que se espalham 

pelo espaço da exposição. A 
escultura interativa Perfect 
View, do canadense Daniel 

Trump ameaça impor sanções 
econômicas à Venezuela

30 de julho, os EUA adotarão 
pesadas sanções econômicas”, 
acrescenta. Maduro vem re-
cebendo pressões de todos os 
lados para cancelar a Consti-
tuinte, inclusive do Brasil e da 
União Europeia. 

Por conta disso, o presidente 
foi à televisão e chamou de 
“insolente” a alta representante 
da UE para Política Externa, 
a italiana Federica Mogherini, 
que cobrara a revogação da elei-

ção. “Na Venezuela, mandam 
os venezuelanos. Você errou 
de país, Federica Mogherini, 
a Venezuela não é uma co-
lônia europeia”, declarou. A 
Constituinte foi convocada em 
meio à crise política que atinge 
o país, que já deixou quase 
100 mortos, e é criticada pela 
oposição, a qual pede para o 
Maduro antecipar o fi m de seu 
mandato e realizar eleições 
presidenciais (ANSA). 

Netfl ix passa dos 100 milhões de assinantes

‘Birra’ de príncipe George 
chama atenção na Polônia

A ONU e o mundo come-
moraram ontem (18), o Dia 
Internacional Nelson Mande-
la, que presta um tributo ao 
líder sul-africano conhecido 
internacionalmente. Para o 
secretário-geral da Nações Uni-
das, António Guterres, a melhor 
homenagem que pode ser pres-
tada a esse grande homem “não 
são palavras ou cerimônias, mas 
ações que melhorem o mundo”.

Ontem, a ONU se uniu à 
Fundação Mandela pedindo a 
pessoas que façam a diferença 
em suas comunidades. Funcio-
nários das Nações Unidas ao 
redor do mundo marcaram o dia 

sendo voluntários para o serviço 
público. Guterres lembrou que 
o presidente da Assembleia 
Geral da ONU, Peter Thomson, 
está dando um grande exemplo 
disso e como voluntário em uma 
ação ambiental em Nova York.

Para o chefe da ONU, todos 
podem fazer a diferença na 
promoção da paz, dos direitos 
humanos, do desenvolvimento 
sustentável e de vidas de digni-
dade para todos. Segundo ele, 
todos podem ser inspirados 
pelo exemplo de Nelson Man-
dela e suas famosas palavras: 
sempre parece impossível, até 
que alguém faça (ONU News).

Ações que melhorem o mundo são 
melhor homenagem a Mandela


