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RESUMO 

 

O tema deste trabalho final de graduação baseia-se em explorar como se dá o consumo da 

telenovela das 21 horas da emissora de televisão Rede Globo pela nova geração de 

consumidores, denominada Geração Tela. Provenientes do convívio entre as inovações 

tecnológicas e seus consumidores durante décadas, esta geração demonstra ter como principal 

característica a grande capacidade de absorção de informações ao mesmo tempo em que 

realiza suas tarefas normais. Seu meio de comunicação mais utilizado é a internet, onde 

membros do grupo se comunicam e relatam suas opiniões através de depoimentos que são 

publicados em comunidades virtuais. Para realizar o estudo desta temática, foram pesquisados 

os assuntos: telenovelas, comportamento do consumidor, geração tela e a experiência 

midiática. A metodologia empregada foi a pesquisa exploratória de natureza mista, 

quantitativa e qualitativa. A coleta de dados dividiu-se em duas etapas: a etapa inicial teve a 

aplicação de questionário. Este questionário serviu para obter conhecimentos e selecionar uma 

amostra de jovens com características da geração tela. A segunda etapa teve a realização do 

grupo focal, e caracterizou-se pela pesquisa aprofundada da amostra selecionada 

anteriormente. 

 

Palavras-chave: Geração Tela, Telenovelas, Comportamento do Consumidor. 

 

 

ABSTRACT 

 

The theme of this final work graduation is based on exploring how is the consumption of soap 

opera 21 hours of television network Rede Globo in the new generation of consumers called 

Generation screen. From the interaction between technological innovations and their 

customers for decades, this generation will have as main characteristic demonstrates the great 

ability to absorb information while performing their normal duties. His most widely used 

means of communication is the internet, where group members communicate and report their 

opinions through interviews that are published in virtual communities. For the study of this 

topic, the subjects were surveyed: soap operas, consumer behavior, generation screen and 

media experience. The methodology employed was exploratory in nature mixed quantitative 

and qualitative. Data collection was divided into two stages: the initial step was the 

application of a questionnaire. This questionnaire was used to gain knowledge and to select a 

sample of young generation with features of the screen. The second stage was the completion 

of focus groups, and characterized by thorough research of the sample selected above. 

 

Keywords: Generation screen, soap operas, Consumer Behavior. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Há pouco mais de sessenta anos, no dia 21 de dezembro de 1951, era transmitida a 

primeira telenovela brasileira (AZEVEDO, 2002). Novidade para a época, ela ganhara força 

rapidamente por seu potencial inovador, a imagem. Poucos sabiam, mas passadas duas 

décadas, as telenovelas conquistariam o país. Acostumados a se agrupar junto a aparelhos de 

rádio grandes e com sinais variáveis, os ouvintes de radionovelas ao verem as primeiras 

transmissões em um aparelho de televisão, nem imaginavam que a partir daquela evolução 

tecnológica suas atitudes, desejos e opiniões poderiam modificar-se.  Passados vinte anos de 

televisão no país, mais uma evolução se torna concreta. A televisão em cores entrara 

consolidando de uma vez por todas o meio televisivo no país.  

Junto às constantes inovações, uma emissora de televisão atinge seu apogeu no país 

com incrível velocidade, a Rede Globo. Determinada a manter um padrão de excelência e 

sofisticação, a emissora desenvolve telenovelas a frente do seu tempo, conquistando milhares 

de telespectadores durante a década de 80, os anos dourados da televisão no país.  

Com o país em constante ascensão, a entrada de inovações tecnológicas começa a 

repercutir em mudanças no cenário televisivo brasileiro. A queda de preço dos pcs (personal 

computers) a partir dos anos 90, a entrada dos telefones celulares e a diminuição nas tarifas da 

internet, rapidamente atingem os consumidores de televisão que passam a fazer proveito 

destas novas tecnologias, que com o passar dos anos resultaram em mudanças nos seus 

hábitos e opiniões sobre as formas de conteúdo recebido por eles.  

Sempre atenta aos seus espectadores e conhecida por seu padrão de qualidade, a Rede 

Globo, com o passar dos anos começa a alterar a forma de comunicação em relação ao 

conteúdo a ser exibido em cada capítulo de suas telenovelas. Atualmente, a telenovela das 21 

horas (inicialmente das 20 horas), ganha maior destaque durante a programação noturna da 

emissora. Pela primeira vez, a partir de telenovelas como Passione, inserções de 5 segundos 

são colocadas no ar durante os intervalos comerciais nas noites da transmissão da telenovela. 

Estas inserções trazem edições de cenas dos próximos capítulos, que através de interrupções 

na linha de tempo da sequência cronológica dos fatos, instigam o espectador a ver seu final. 

A utilização da internet transforma-se rapidamente numa estratégia de mídia de 

grandes meios como a televisão, na tentativa de manter estes consumidores informados sobre 

suas programações. Um exemplo disto é o que a emissora de televisão Rede Globo está 

fazendo no seu portal online globo.com. Neste portal informações são postadas 24 horas por 
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dia e os usuários encontram informações sobre acontecimentos do mundo inteiro. Através do 

portal, os consumidores da telenovela podem abastecer-se de resumos semanais, 

características de atores e seus personagens, além de vídeos de trechos dos episódios que irão 

ao ar.   

Toda esta intensa variação comportamental de décadas, baseada em inovações 

tecnológicas e sua utilização, repercutem em estudos atuais, como o do Dossiê da MTV de 

2010, que define este novo consumidor como membro da “Geração Tela”.  

O dossiê traz um grande estudo realizado que vai de adolescentes até jovens adultos 

que utilizam aparelhos de celular, computadores e internet em conjunto a quase todas as suas 

atividades diárias, como assistir programações televisivas, entrar em contato com seus amigos 

e postar comentários em suas redes sociais, além de assistir sua telenovela. 

Ao analisar dados referentes ao perfil dos ingressantes do curso de Publicidade e 

Propaganda de 2011 do Centro Universitário Franciscano, foi constatado que existiam 

semelhanças entre os acadêmicos do 1º semestre do curso de Publicidade e Propaganda em 

comparação a pesquisa elaborada pelo Dossiê desenvolvido pela emissora MTV no ano de 

2010. A partir disto, foi desenvolvido o problema de pesquisa do presente trabalho final de 

graduação que tem como foco verificar como se dá o consumo da telenovela das 21 horas da 

emissora de televisão Rede Globo, pela amostra formada pelo público de jovens da geração 

tela do primeiro semestre do curso de Publicidade e Propaganda – UNIFRA.   

Para realizar esta temática, foram desenvolvidos objetivos específicos, como a 

verificação de quais eram os hábitos de consumo de mídia do corpus da pesquisa em relação 

ao meio televisivo, se existia o consumo da telenovela das 21 horas por esta amostra, 

identificando como, onde e em que contexto se dava esse consumo.  

O referencial teórico foi desenvolvido baseado em características do tema, e abordou 

os seguintes capítulos: História das Telenovelas, Comportamento do Consumidor, Geração 

Tela e a Convergência Midiática. A pesquisa teve natureza mista, quantitativa e qualitativa 

com método Exploratório. Durante a coleta de dados, foram utilizados os instrumentos: 

questionário e grupo focal.  

 A realização do presente trabalho final de graduação, colaborou para um melhor 

entendimento dos hábitos de consumo da telenovela das 21 horas de emissora de televisão 

Rede Globo, pela nova geração de consumidores, denominada Geração Tela. 
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2 TELENOVELAS 

 

 

Conhecidas por grande parte da população brasileira, as telenovelas atualmente 

abordam diferentes assuntos dentro de contextos históricos e sociais que, através da 

dramaturgia, são capazes de aproximar os telespectadores da ficção. Segundo Lopes et al. 

(2002) a telenovela brasileira atingiu a forma de produto cultural de massa, e, através de sua 

dimensão de produção, é capaz de trazer aspectos de importância política, social e  

econômica. 

Desenvolvidas a partir do rádio, nos anos 40 as radionovelas tiveram um início um 

tanto conturbado. Segundo Leite (1990), em meio à guerra, que acontecia pelo mundo, 

aparecia no cenário do país no ano de 1941 a radionovela “Em busca da Felicidade” 

transmitida pela Rádio Nacional. Por se tratar de uma radionovela em caráter experimental, 

suas transmissões eram intercaladas nas manhãs de segundas, quartas e sextas-feiras a partir 

das 10h30min.  Em busca da Felicidade tinha patrocínio da Colgate e, segundo Leite (1990, p. 

226), a radionovela era “uma programação artística que iria fascinar o país”. Como não existia 

a concorrência da televisão, a radionovela tornou-se forte e com o passar dos anos foi 

conquistando seu lugar no horário nobre. Segundo Barros (1990, p. 127) “O horário nobre da 

Rádio Nacional, das 20 às 22 horas, era disputadíssimo e para se conseguir um spot ou jingle 

naquele horário era tão difícil, ou mais, quanto hoje na TV Globo”.  

No dia 18 de setembro de 1950, a partir da instalação das estruturas necessárias para a 

transmissão da televisão, a cidade de São Paulo, inicia as primeiras transmissões pela Tevê 

Tupi. Como naquela época ainda não haviam formatos televisivos previamente planejados, a 

televisão, segundo Leite (1990), acaba se apropriando dos profissionais de talento da rádio, 

desde diretores, produtores, artistas e técnicos. Após três meses, no dia 21 de dezembro de 

1951 é transmitida a primeira telenovela brasileira pela Tevê Tupi de São Paulo. “Sua Vida 

me Pertence” era baseada em 15 capítulos com duração de aproximadamente 20 minutos cada 

um.   

Os anos 60 são marcados por telenovelas de caráter experimental transmitidas pela 

emissora de televisão Excelsior e Tevê Tupi.  Segundo Azevedo (2002), em 1965 a emissora 

de televisão Rede Globo transmite sua primeira telenovela em formato tradicional. A 

telenovela Ilusões Perdidas tinha 50 capítulos e era exibida às 22 horas. Uma telenovela de 

destaque no final dos anos 60, “Direito de Nascer”, que, de acordo com Leite (1990), foi 

transmitida pela Tevê Tupi, em uma adaptação da radionovela para a televisão e atingiu mais 
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de 83% de audiência durante sua trajetória. Outra novela destaque na época foi o épico 

Redenção, a primeira novela brasileira a construir uma cidade cinematográfica para suas 

gravações (atributo utilizado atualmente pela Rede Globo). Redenção teve transmissão pela 

Rede Excelsior em 1966.  

No início dos anos 70, após diversos tipos de formatos e adaptações, enfim são dados 

os primeiros passos para as telenovelas diárias, que consecutivamente, começam a ser 

transmitidas pela Tevê Tupi e Rede Globo. Segundo Barros (1990), a Rede Globo, com o 

início de suas transmissões diárias de telenovelas, tem a iniciativa de manter os horários 

nobres baseados nos antigos horários de sucesso da Rádio Nacional, naquela época às 20 

horas.  É nesta década, que a promissora Rede Globo, inicia as evoluções televisivas do país 

com a transmissão colorida da telenovela “O Bem Amado”. Essa inovação segundo Leite 

(1990, p.247), “demonstra a repercussão do milagre brasileiro perante a televisão e revela a 

fixação do chamado padrão Globo de qualidade”. Os anos 70 marcam também, os primeiros 

formatos de merchandising em telenovelas. Segundo Leite (1990) as aberturas de “Hans 

Donner” e o “plim-plim” revelavam todas as evoluções trazidas pela da Rede Globo, durante 

a década de 70, capazes de mudar radicalmente o mercado brasileiro da televisão. Segundo 

Azevedo (2002, p. 27) “com a novela em cores, a TV Globo estruturada e o público „viciado‟, 

o que se vê é o início de uma „era de ouro‟ na teledramaturgia brasileira”. 

O final da década de 70 e início da década de 80 é marcado pelo fim da TV Tupi e o 

começo de novas emissoras. A partir de uma grande mudança nos cenários das emissoras 

existentes, diferentes investimentos começam a acontecer no cenário nas telenovelas 

brasileiras despertando o interesse da Bandeirantes e do SBT, que começava suas primeiras 

produções de telenovelas. A década de 80 marca a massificação brasileira em torno do 

aparelho de televisão. Leite (1990) relata que o país inteiro absorve as novidades da televisão, 

e isto se torna tão estrondoso, que qualquer manifestação regional não seria “enxergada” pela 

população. Tantos espectadores, buscando diariamente mais novidades, que emissoras que 

mudam um pouco sua dinâmica e iniciam investimentos em programas alternativos começam 

a ser valorizadas. É nesta década que a Bandeirantes fica famosa pelo “Show do Esporte” e o 

SBT por suas constantes inovações em afiliadas. Leite (1990) relata que o SBT chega a 

conquistar um bom mercado da Rede Globo, contratando uma de suas equipes através de uma 

estratégia de marketing e, a partir disto, dando início a uma reforma de sua programação e 

forma de comunicar, resultando num ganho de espaço nos índices de audiência do Brasil. 

Essa luta pelos índices de audiência em horários nobres, repercutem em constantes mudanças 

por parte das emissoras concorrentes. Um exemplo é a Rede Globo que no final dos anos 80 
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procurava encaixar melhor seu horário nobre. A emissora transmite sua primeira telenovela às 

21 horas. Explode Coração
1
 abordava um roteiro com cenas consideradas fortes para 

transmissão no horário das 20 horas.  

Os anos 90 vem marcados pelas mudanças no contexto televisivo do país. Com a 

iniciação de uma grande e nova geração de atores já adaptados aos padrões Rede Globo de 

segmentação televisiva iniciam-se investimentos em diferentes dramaturgias. Roteiros 

baseados em histórias, peças literárias e a contextualização do mais próximo da vida real 

começam a ser tratados em telenovelas. Segundo Azevedo (2002), a temática da telenovela 

brasileira esteve por muito tempo ligada ao romantismo, pois muitas das histórias conhecidas 

até então pela sociedade eram da época de Manuel Macedo e José de Alencar. Só com o 

passar dos tempos, e as revoluções sociais e políticas ocorridas no país, começam a intervir 

nos roteiros das dramaturgias. A telenovela policial de Silvio de Abreu, Próxima Vítima é 

lançada em 1995, abordando assuntos policiais, corrupção e assassinatos. 

A partir do ano 2000, a emissora de televisão Rede Globo mantém seu investindo em 

diferentes tipos de enredo nas suas telenovelas. Segundo Azevedo (2002), no mesmo ano em 

que é lançada uma novela no formato de histórias em quadrinhos como foi a Uga Uga, trama 

onde um índio criado na floresta amazônica torna-se o único herdeiro de uma grande herança 

e precisa se adaptar a sociedade, é lançada a novela Laços de Família. Segundo Azevedo 

(2002, p.163) durante a dramaturgia de Manoel Carlos “mais uma vez, ficou bem claro que a 

televisão – e, mais precisamente a novela – transformou-se no novo laço social, o espaço 

público onde as questões mais relevantes são apresentadas e discutidas dia a dia”. A 

telenovela teve transmissão no final do ano 2000 e início do ano de 2001 e ficou marcada pela 

sua temática envolvendo a doença do sangue leucemia e seu tratamento pelo transplante de 

medula óssea. Após sua exibição, segundo Azevedo (2002), o numero de doadores de medula 

óssea aumentou de 20 para 900 por mês chegando a um índice de crescimento de 4.400%.  

No ano de 2007, quatro anos após ser assinado o acordo de Padrão Digital Brasileiro 

de Televisão Aberta, pelo então presidente Luís Inácio Lula da Silva, a emissora de televisão 

Rede Globo inicia na cidade de São Paulo, a transmissão de sua primeira telenovela em alta 

definição.  Escrita por Aguinaldo Silva, Duas Caras baseava-se numa trama onde o golpista 

reencontra sua vítima anos após tê-la deixado na miséria. Seu maior espanto é que ele havia 

                                                 
1
 Explode Coração – Telenovela Brasileira produzida e transmitida pela Rede Globo no ano de 1995. Fonte: 

ALENCAR, Mauro. A Hollywood brasileira: Rio de Janeiro. Senac, 2002. 
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tido um filho com ela e nunca saberá. Após impasses e brigas no final da trama, o casal acaba 

reatando e vivendo felizes para sempre.  

 Por abordarem diferentes temáticas ao passar dos anos, as telenovelas sempre 

reuniram milhares de pessoas assistindo a um aparelho de televisão. A vontade gerada pelos 

capítulos anteriores e a expectativa dos próximos capítulos são capazes de aproximar 

familiares, amigos, entre outras pessoas, num ciclo de convivência repentino, onde opiniões e 

palpites são dialogados na expectativa dos futuros acontecimentos.  

 

A telenovela estabelece um elo entre o mundo fantástico da TV e a realidade; o 

telespectador fica emocionalmente contagiado e vive com os personagens todas as 

situações apresentadas. Cada capítulo traz os elementos necessários para alimentar a 

fantasia e o ideal. Assim, vida e sonho se misturam perfeitamente. Realidade e 

fantasia seguem lado a lado (AZEVEDO, 2002, p. 62). 

 

Unidos aos fatores culturais e de convivência da população, observa-se a grande 

intervenção social que uma telenovela é capaz de gerar. Seguindo fatores do cotidiano com 

enredos que muitas vezes fazem referência às situações do rico como do pobre, do vilão ao 

mocinho, é comum telespectadores se identificarem com alguns personagens que de certa 

forma os lembram ou a eles se assemelham. Segundo Azevedo (2002), por alguns 

consumidores se identificarem com o que é transmitido pelas novelas, a adesão e a imitação 

de aparências começam a serem criadas por pessoas que pretendem se inserir num 

determinado grupo, que elas consideram dominante, no entanto, não passam de ficção.  

Tais atitudes ao serem utilizadas pela indústria do país tornam-se marcantes, pois 

muitas vezes o proveito tirado da “inocência” da população em relação ao que é transmitido 

pelas telenovelas se transforma no investimento em publicidade de empresas transformado em 

inserções comerciais nos horários nobres e também durante os capítulos das telenovelas, 

resultando nos chamados erroneamente de merchandising.  

Azevedo (2002) relata que as telenovelas atuais giram em torno de 45 minutos, sem 

contar anúncios de início e final. Este formato de mídia possibilita a introdução de diferentes 

abordagens de produtos através da publicidade durante as cenas dos capítulos das telenovelas 

como o product placement (nome correto ao tipo de demonstração de um produto, sem cita-

lo) mesmo que ainda de forma expressiva e não indireta como visto nos seriados americanos.  

Todas essas características desenvolvidas no contexto da telenovela demonstram a 

contribuição que os grandes avanços tecnológicos trouxeram para a televisão. Nos tempos do 

rádio, inicialmente novelas tinham apenas um caráter figurativo de entretenimento e eram 

transmitidas muitas vezes para ocupar o pensamento de espectadores durante guerras. Existe 
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além do caráter de entretenimento, a utilização de efeitos especiais, que torna possível uma 

abordagem muito mais próxima do real (LEITE, 1990). A ficção fica por conta de escritores 

que a cada dia criam enredos mais atuais e diversificados. 

As novas tecnologias ajudam também nos remakes de telenovelas antigas.  A partir de 

melhores cenários e formatos de abertura, as reapresentações de telenovelas ambientadas ao 

cotidiano fazem sucesso. Outro fator trazido pelas novas tecnologias é a capacidade de 

remasterizar o áudio possibilitando lançamentos de antigas dramaturgias em formato DVD 

(AZEVEDO, 2002).   

Atualmente, com a vasta quantidade de informações oferecida Internet, os 

consumidores de telenovela têm maiores oportunidades de informação sobre as suas 

telenovelas prediletas em portais na internet que trazem resumos semanais e trechos de cenas 

que irão ao ar no decorrer da semana (CASTRO, 2008).  

Estes grupos de espectadores, íntimos das novas mídias, passam a dar atenção para seu 

aparelho de televisão ao mesmo tempo em que executam suas tarefas e buscam informações 

sobre a telenovela de seu interesse em seu computador. Identificando um novo 

comportamento dos consumidores de telenovela.  

Muitas mudanças aconteceram desde a radionovela à telenovela em HDTV (alta 

definição) transmitida pela Rede Globo nas grandes capitais do Brasil. Mas o que não se 

modifica com o passar dos anos, são as formas com que cada enredo, cada roteiro e cada 

personagem conseguem atingir seus espectadores, que sem perceber comentam e procuram 

informações sobre as histórias assistidas durante sua vida real em mundos de informações 

virtuais, hoje abastecidos constantemente por suas emissoras de televisão (AZEVEDO, 2002). 

Essas mudanças tendem a demonstrar a forte união existente entre os consumidores de 

novas mídias com a televisão, demonstrando mais uma vez os efeitos que as evoluções 

tecnológicas repercutem na sociedade de consumo atual.  
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3 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

 

 

Cada pessoa tem uma forma de manifestação durante seu hábito de consumo. Uns 

gostam de investir em vestuário, outros, em livros. Alguns gostam de agir de maneira 

cautelosa, outros agem por impulso e sem pensar. Muitos são influenciados. Esses diferentes 

hábitos de consumo da sociedade são observados há décadas por estudiosos que tentam 

definir através de teorias e ações de marketing percepções sobre como compreender o 

comportamento do consumidor. Para Shiffman e Kanuk (2000), as atitudes de comportamento 

do consumidor no ato de compra, estão relacionadas a preferências, interesses e opiniões, logo 

por existirem diferentes tipos de consumidores, são necessárias diferentes ofertas que os 

satisfaçam.  

Empresas desenvolvem o mesmo produto ou serviço para diferentes clientes. Cada 

consumidor tem uma atitude perante sua compra. Para que os produtos possam ser vendidos a 

todos consumidores, estes são vendidos de formas diferentes. Para Schiffman e Kanuk (2000), 

esta colocação de mercado pode ser baseada em dois tipos de ofertas. Ofertas de preços altos, 

mas atendimento rápido ou preços baixos, mas atendimento fraco. Segundo o autor, existem 

dois tipos de entidades consumidoras, o consumidor pessoal e o consumidor organizacional. 

O consumidor pessoal compra bens e serviços para seu próprio uso, uso do lar ou para 

um amigo. Em cada um desses contextos os bens são comprados para uso final dos 

indivíduos, que são conhecidos como usuários ou consumidores finais (SCHIFFMAN; 

KANUK, 2000). Já os consumidores organizacionais, segundo o autor, incluem organizações 

com ou sem fins lucrativos que necessitam de produtos para poder prestar seus serviços de 

forma regular.   

Essas diferenças entre um consumidor e outro, acabam interferindo no cenário do 

mercado que, com o passar dos anos, vem se alterando constantemente para que de uma 

maneira geral, todos consumidores sejam atendidos. As modificações, divisões, subdivisões, e 

expansões que vão sendo feitas, formam a segmentação do mercado. Segundo Shiffman e 

Kanuk (2000) a segmentação pode ser definida como o processo de divisão do mercado em 

subconjuntos diferentes de consumidores que têm características em comum. Estas divisões 

de um ou mais segmentos acabam dirigindo-se aos seus consumidores através de formas 

distintas de marketing. Essas informações trazidas pelo autor caracterizam como a sociedade 

de consumo atual modificou-se em relação às antepassadas.  
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No passado, muitas empresas como a fabricante de carros Ford e a fabricante de 

geladeiras Frigidaire ofereciam um tipo de produto em apenas uma cor e as compras eram 

efetuadas por necessidade e não por desejo de escolha. Hoje, a partir das constantes evoluções 

tecnológicas, consumidores têm maiores números de informações da mídia. Estas 

informações unidas ao desejo de consumo, repercutem nas alterações de suas escolhas e 

preferências, diversificando não apenas seus atos de consumo, mas o mercado também.  

Schiffman e Kanuk (2000) relatam que a grande diversidade e oferta disponibilizadas pelo 

mercado unidas à liberdade de escolha trouxeram grandes mudanças no comportamento do 

consumidor.  

Para o autor, a mídia tradicional ainda é forte, porem para atender a diferentes tipos de 

consumidores, empresas vêm investindo em outros meios, como a internet. Para Limeira 

(2008, p.138) “com as novas tecnologias como a internet, o processo de comunicação 

tradicional sofreu mudanças significativas”. O consumidor contemporâneo, já adepto a este 

meio, passa a obter mais informações sobre seus produtos e/ou serviços além de manifestar 

seus desejos através da rede. Essa percepção do poder de escolha começa a evidenciar 

mudanças no comportamento de decisão de compra dos consumidores que, a partir do 

envolvimento com diferentes meios de divulgação, marcas de produtos e serviços, iniciam um 

processo de formação de opinião, repercutindo nas atitudes de tomadas de decisões 

transmitidas diariamente durante interações com outros consumidores nos grupos de 

referência.  

 

 

3.1 GRUPOS DE REFERÊNCIA 

 

 

É normal que na trajetória do dia, existam tarefas distintas que são executadas pelo ser 

humano. Trabalhar, estudar, ir ao mercado é algumas delas. A interação com outros 

indivíduos é inevitável. Durante estes contatos muitos assuntos são debatidos, como a pauta 

do trabalho, o tipo de livro a ser pesquisado e os preços da comida no mercado. Este contato 

com outros indivíduos, involuntariamente acaba formando um grupo de referência, onde os 

participantes dão comentários sobre o tema que é conversado. Segundo Samara e Morsch 

(2005, p.71), “grupo de referência é o grupo com o qual um indivíduo se identifica e serve 

como ponto de comparação – ou referência – para  formação geral ou específica de valores, 

atitudes ou comportamentos, ditando-lhe um determinado padrão”. Segundo a autora, estes 
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grupos podem variar de tamanho, desde partidos políticos a grupos de trabalho e 

normalmente, são formados quando indivíduos seguem as normas dos grupos se adequando 

aos demais. Já Shiffman e Kanuk (2000, p. 229) definem grupos de referência como 

“qualquer pessoa ou grupo que sirva como ponto de comparação (ou referência) para um 

indivíduo na formação de valores, atitudes ou comportamento tanto gerais quanto 

específicos”.  

Havendo a possibilidade de serem classificados de diferentes tipos, os grupos de 

referência em princípio classificam-se entre diretos e indiretos. Segundo Samara e Morsch 

(2005) os grupos de referência diretos estão relacionados a grupos de indivíduos que fazem 

intervenções diretamente na vida das pessoas, o chamado “cara a cara”. Segundo Samara e 

Morsch (2005) grupos de referência diretos podem ser de dois tipos, primários e secundários. 

Shiffman e Kanuk (2000) definem grupo de referência primário, como grupos que interagem 

regularmente com membros da família, vizinhos ou pessoas íntimas onde sua opinião tem 

importância. Segundo o autor, o grupo secundário seria indivíduos que ocasionalmente estão 

inseridos no grupo de referência, e que suas opiniões não têm muita relevância. Os grupos de 

referência indiretos, segundo Samara e Morsch (2005), são grupos a quais os indivíduos não 

pertencem, mas tem o desejo de entrada. Às vezes neste grupo indivíduos tentam não se 

manifestar, procurando deixar em ocioso sua participação.  

Outra forma de classificação dos grupos de referência segundo, Shiffman e Kanuk 

(2000), são os formais e informais. De acordo com o autor se o grupo tem membros definidos 

com colocações bem ajustadas, definidas por postos, este grupo pode ser considerado formal. 

Observa-se a existência deste grupo em locais de trabalho ou sociedades. Já os grupos 

informais, determinam um tipo de grupo de referência que não utiliza postos e em algumas 

das vezes os participantes passam tempos sem entrar em contato uns com os outros. Pode ser 

definido eventualmente pela família, ou amigos que se reúnem durante grandes ou pequenos 

intervalos de tempo.  

As interações entre os participantes destes grupos normalmente baseiam-se nas 

características dos indivíduos envolvidos e suas influências. De acordo com Samara e Morsch 

(2005) existem três formas de influenciar o comportamento do consumidor em seus grupos de 

referência. A Influência Informativa, Influência Utilitária e a Influência Expressiva de Valor.  

A primeira delas, Influência Informativa, o indivíduo procura informações sobre o 

produto desejado em grupos que sejam especializados nele, por exemplo, fãs de determinados 

tipos de celulares ou videogames.  
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A Influência Utilitária baseia-se em uma decisão de compra não pessoal, mas sim para 

satisfazer o desejo de pessoas que estão inseridas no seu grupo. O indivíduo compra produto 

ou serviço para se inserir num determinado grupo. 

Por final a Influência Expressiva de valor, é a situação aonde o participante do grupo, 

compra ou passa a utilizar tal tipo de produto para modificar a imagem que os outros 

participantes do grupo têm sobre ele. Segundo Samara e Morsch (2005) outra finalidade para 

a influência expressiva de valor é o endorsemenet (endosso), onde a utilização do produto por 

uma pessoa famosa, representa um modelo a ser seguido por aquele indivíduo como segue o 

seguinte trecho: 

  
No endorsement, o retrato que o profissional de marketing fizer de um produto 

usado por um membro de um grupo de referência pode servir como importante 

elemento adicional das informações de compra. A presença de pessoas altamente 

visíveis e admiráveis, como heróis do esporte, artistas de cinema, top models e 

celebridades da TV, na propaganda de muitas categorias de produtos é baseada nesse 

tipo de influência de grupo de referência. (SAMARA; MORSH, 2005, p.72). 

 

Através deste tipo de influência, podem-se justificar os grandes investimentos na 

contratação de celebridades e ícones do esporte para participarem da divulgação de produtos 

e/ou serviços através da publicidade na televisão, revistas impressas e ações de marketing. 

Vale lembrar, o grande impacto que este tipo de influência é capaz de gerar em grupos 

familiares. Segundo Samara e Morsch (2005), muitos são os atores ou ícones do esporte que, 

ao formarem família, passam a surtir certa influência sobre as demais espectadoras. Estas 

influências acabam afetando diretamente grupos distintos de referência e em especial o de 

família.   

 

 

3.1.2 Família 

 

 

Em geral todos os indivíduos tem família. Seus hábitos de convívio e relação 

normalmente retratam quem eles são perante aos companheiros de grupo. Segundo Samara et 

al. (2005, p.73) a família é um grupo de referência de enorme importância em termos de seu 

impacto no comportamento do consumidor e funciona como “um filtro para os valores e as 

normas de todo o nosso ambiente social – cultura, classe social e outros grupos de referência”. 

Por ser um grupo que normalmente atribui grande importância para os seus participantes, 

serve muitas vezes de influência nas ações dos demais. Segundo Shiffman e Kanuk (2000, 
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p.245) “a família comumente oferece a oportunidade de exposição e da experimentação do 

produto e transmite valores de consumo aos seus membros”. Por estar definida como uma 

unidade social onde seus integrantes estão unidos pelo sangue ou casamento, segundo Samara 

e Morsch (2005), a família torna-se nosso grupo de referência primário.  

Ao analisar as formas como os grupos familiares se portam do ponto de vista 

mercadológico, para Samara e Morsch (2005), as famílias se mostram diferentes dos grupos 

maiores, pois seus desejos devem ser realizados de forma individual mas também partilhados. 

Segundo Samara e Morsch (2005) o estilo de vida do grupo de referência familiar era a 

família nuclear, os indivíduos ali se juntavam e permaneciam suas vidas, durante anos. Todos 

mantinham influências uns no estilo de vida dos outros. Na contemporaneidade, se vê um 

aspecto diferente. Existem diversos tipos de famílias. Famílias menores, famílias maiores, 

muitas vezes comandadas por homens ou mulheres. Essas modificações no cenário familiar 

acabam por gerar influência nos hábitos dos consumidores, como mostra o trecho a seguir: 

 
O estilo de vida da família também influencia o comportamento de seus membros. 

Aspectos como educação, lazer, experiência e objetivos particulares ou comuns 

determinam os hábitos familiares, como leitura, assistir a televisão ou jantares fora 

de casa. (SAMARA; MORSH, 2005, p.76). 

 

 O grau de estruturação da família e seus processos decisórios trazem consigo 

importantes medidas nos hábitos familiares. Segundo Samara e Morsch (2005) dentro de uma 

família várias tomadas de decisões podem ser definidas por um ou mais participantes. Esta 

decisão unilateral, muitas vezes acaba comprometendo o comportamento do consumidor, que 

afetado pelo seu grupo de convívio, muda decisões ou as mantem de acordo com o que se 

torna mais conveniente. Segundo Samara e Morsch (2005) muitas vezes o comprador final, 

torna-se apenas quem anotou as compras e não quem realmente decidiu por elas.  

 Por ter um grau de complexidade tão extenso, o grupo de referência familiar muitas 

vezes se torna de difícil interpretação pelos profissionais de marketing de grandes empresas. 

Planejar campanhas para os diferentes tipos de família existentes atualmente tornam-se 

perguntas que profissionais tentam responder todos os dias. Segundo Samara e Morsch (2005, 

p.77) “a maneira pela qual os papeis são colocados em uma família é de grande importância 

para os profissionais de marketing, já que isso influencia suas decisões sobre o desenho, 

embalagem, distribuição e promoção de um produto”. Esta afirmação traz consigo algo 

importante: os papéis dos membros da família, segundo o trecho a seguir: 

 

Inúmeros fatores determinam como os papéis são distribuídos para os membros da 

família. O modo como uma pessoa é criada, os valores culturais, os valores do grupo 

de referência, o interesse de cada um dos parceiros na decisão e a personalidade dos 
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membros da família – tudo tem efeito nesse processo. (SAMARA; MORSCH, 2005, 

p.78). 

 

 As tarefas tendem normalmente a serem distribuídas de forma que garantam a 

organização da família. Porém existem papeis diferenciados. Segundo Samara e Morsch 

(2005) na família tradicional o marido sai de casa para trabalhar, enquanto a esposa fica em 

casa cuidando do lar e filhos. Neste modelo, o homem tem papeis externos em relação ao lar, 

como efetuar pagamentos de contas e necessidades financeiras e a mulher papeis internos, 

como limpeza, decoração e pedido de compras.  

Na contemporaneidade, a partir de evoluções como o feminismo que tiveram seu 

início em 1960, os papeis começam a se modificar. Segundo Limeira (2008), a partir desta 

década existiu um movimento intelectual e social que resultou na transformação da mulher na 

sociedade perante sua participação em relação ao homem. Esse poder de opinião conquistado 

pelas mulheres, dá início a uma imensa reestruturação nas formas de pensar e agir do 

comportamento do consumidor. Segundo Samara e Morsch (2005) existe uma impressionante 

reestruturação pela qual passam o homem e a mulher. Esta reestruturação cada vez mais faz 

necessários novos produtos e serviços, produzindo efeitos inevitáveis no comportamento de 

consumo.  

 Comprar roupas novas, dirigir seu próprio carro, almoçar e jantar fora, sair com 

amigos, são algumas características dos consumidores contemporâneos chamados de singles 

(sós). Segundo Samara e Morsch (2005) este segmento vem ganhando espaço nas cidades, e 

baseiam-se por homens e mulheres que moram sozinhos. Como estes consumidores passam a 

maior parte de seus dias trabalhando, sobra-lhes pouco espaço de tempo para cozinhar e 

muitas vezes sua refeição é feita a base de congelados, comidas rápidas feitas a sós ou com 

amigos. Essa mudança no comportamento do consumidor repercute no aumento de oferta de 

produtos congelados além de uma mudança na estrutura de empresas, que passam a ofertar 

produtos com tamanhos menores, desde refrigerantes a cervejas e vinhos.  

 

 

3.1.3 Amigos 

 

 É muito comum o consumidor, antes do seu ato de compra, trocar informações sobre 

seus desejos com alguns grupos de referência. Nestes grupos, normalmente suas atitudes são 

influenciadas por membros de grupos informais, ou seja, família e amigos. Segundo 

Schiffman e Kanuk (2005), existe uma ordem de referência que o consumidor ultrapassa 
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antecessor a sua compra. Para o autor, o grupo mais importante é a família em primeiro lugar, 

amigos em segundo lugar e grupos sociais formais em terceiro lugar. Essa ordem no 

comportamento do consumidor demonstra a intensa presença que os amigos têm nos 

processos decisórios de compra. Segundo Engel et al. (2000) entre amigos existe um alto grau 

de interação íntima, o chamado “cara a cara”. Por terem a possibilidade de se encontrar 

pessoalmente para realização de compras, muitas vezes os amigos manifestam suas opiniões 

sobre a escolha do companheiro, que através de olhares intensifica ou não o ato de compra.  

De acordo com Engel et al. (2000) por os consumidores geralmente procurarem amigos e 

membros da família para opiniões sobre produtos e serviços, esta atitude perante suas 

compras começa a desencadear a necessidade de um influenciador no seu grupo de referência. 

Este influenciador normalmente da ideia e opiniões frente à decisão de escolha, e através do 

“boca a boca” intensifica a decisão de escolha de membros de seu grupo.  

 Para Engel et al. (2000, p.465) “o influenciador também tem sido rotulado como um 

líder de opinião”. O autor relata que não é utilizado este termo devido ao caráter dominante 

que o termo traz consigo, porém o amigo influenciador torna-se fundamental nos seus atos 

decisórios de compra, o tornando-o um formador de opinião.  

 

 

3.2 FORMADORES DE OPINIÃO   

 

 

 Conhecidos por líderes de opinião ou influenciadores, os formadores de opinião são 

membros de grupos de referência que servem de apoio a muitos indivíduos perante seu ato de 

compra. Caracterizados por serem mais seguros de si mesmo e terem maior conhecimento de 

produtos e serviços, os formadores de opinião segundo Schiffman e Kanuk (2000) são fontes 

de alta credibilidade sobre informações para produtos ou serviços devido à vasta informação 

de conselhos mantidos por eles.  Para Engel et al. (2000) são membros de grupos que são 

procurados quando o consumidor não tem informação suficiente para fazer uma escolha 

correta, a escolha do produto esta difícil e pode exigir maiores conhecimentos, suas outras 

fontes não transmitem credibilidade e existem laços sociais fortes entre o transmissor de 

conhecimento e seu receptor.  

 Por manterem um papel social nos seus grupos, os formadores de opinião tornam-se 

alvos de empresas, que constantemente procuram distintas formas de impacto e prospecção a 
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eles. Segundo Schiffman e Kanuk (2000), é comum empresas tentarem consolidar sua marca 

conscientizando o consumidor bem informado sobre suas atitudes perante a sociedade. Por 

normalmente estarem informados dos acontecimentos, estes membros acabam relatando para 

os demais que manifestações as empresas estão fazendo no cenário e sem que notem, estão 

reforçando suas ideias aos demais membros do grupo de referência. Outro recurso utilizado 

por empresas é a conquista de um líder de opinião. Muitas empresas convidam grupos de 

pessoas a fazerem experimentação de seus produtos e até mesmo oferecerem descontos nos 

processos de compras finais. Esta estratégia perante aos formadores de opinião demonstra o 

poder de ideias e conteúdos que estes levam a seus grupos.  

 Para Engel et al. (2000) existe no mercado consumidor a forma de influência baseada 

no “boca a boca”. Segundo o autor, além dos processos convencionais de procura de 

influenciadores, é possível lançar ideias através dos meios de comunicação que instiguem 

consumidores a procurar características de produtos. Ao procurar estas características, sem 

perceber o consumidor estuda sua marca, seus atributos e torna-se um formador de opinião de 

marca. Esta é uma interessante estratégia de formação de influenciadores, porém caso a ideia 

principal não seja alcançada, existe a possibilidade da formação da ideia errônea que pode 

gerar influências negativas em massa. 

 Os formadores de opinião tornaram-se balanças positivas ou negativas do 

comportamento de consumo da sociedade. Milhares de indivíduos diariamente procuram a 

opinião de pessoas com maior conhecimento sobre produtos ou serviços. Esta opinião resulta 

em escolhas que muitas vezes se tornam decisões para uma vida inteira. Por isso, conhecer um 

formador de opinião e saber se comunicar com ele através dos meios de comunicação é 

extremamente necessário para empresas que oferecem produtos e serviços perante a 

sociedade.  
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4 GERAÇÃO TELA E A CONVERGÊNCIA MIDIÁTICA 

 

 

Décadas atrás, no início dos anos 50, os brasileiros tinham acesso a sua primeira tela 

eletrônica, o aparelho de televisão. Segundo Azevedo (2002) naquela época os elementos 

gráficos não tinham tantas definições e o contraste de imagem baseava-se nas cores preta e 

branca. Passados alguns anos, no início da década de 70, enfim, chega ao país a televisão com 

tela em cores.  

Nos anos 80, os primeiros computadores (personal computers) entravam no mercado 

brasileiro. Ainda muito caros e de tamanhos elevados, conquistavam o carisma de poucos 

admiradores que tinham condições de comprá-los. A partir dos anos 90 e com as constantes 

evoluções tecnológicas, chegam ao mercado computadores menores, mais rápidos, ágeis e 

baratos. Junto à chegada dos computadores, os aparelhos de celular entram no país, mudando 

radicalmente o hábito de consumo de muitos brasileiros (AZEVEDO, 2002).  

Com a entrada na era digital, a partir do ano 2000, acontece uma evolução tecnológica 

capaz de modificar o comportamento de consumo de algumas gerações que estavam em 

formação e outras que estariam por vir. A partir da evolução digital, através da internet torna-

se possível unir televisão, celular e computadores num mesmo ambiente, a tela. Chamada de 

Cultura de Convergência por Henry Jenkins
2
, essa nova sociedade de informação atribui 

muitas de suas atividades diárias a telas de seus aparelhos. Celulares, computadores e 

televisores tornam-se companheiros fieis e a internet, meio de maior crescimento do país, sua 

aliada (MÍDIA DADOS 2009). 

A geração tela (screen genaration) é formada por jovens de idade média entre 12 e 30 

anos que têm acesso à cultura digital. Segundo o Dossiê Universo Jovem da MTV (2010), 

essa geração ultrapassa 64 milhões de habitantes no país.  Formada por diferentes estilos de 

jovens, é caracterizada por sua velocidade de consumo de novas mídias e neste trabalho final 

de graduação, a geração tela também é definada como os telas.  

Para os telas, a informação deve vir de forma rápida, tanto como sua assimilação. 

Gostam de ouvir músicas e acessar a internet. Capazes de adotar as novas tecnologias de 

forma simples, costumam unir-se a diferentes grupos de referência onde debatem seus 

assuntos e procuram opiniões. Através da internet conseguem projetar suas ideias e seus 

                                                 
2
 HENRY JENKINS é professor de Ciências Humanas e fundador e diretor do programa de Estudos de Mídia 

Comparada do MIT – Massachusetts Institute of Technology, que também sedia o C3 – Convergence Culture 

Consortium. Fonte: www.henryjenkins.org. 
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pontos de vista. Nas redes e mídias sociais comunicam-se com seus grupos de convívio e 

conquistam novas informações.  

Essa geração, segundo o Dossiê da MTV (2010) tem a internet como onipresente e 

através da utilização dela, tudo entra em sincronia. Fazer compras, conhecer pessoas, lugares, 

pesquisas e entretenimento são alguns dos artifícios que os telas fazem em frente à tela. 

Segundo a revista Veja de Abril de 2011, há alguns anos a fácil assimilação ao manuseio de 

aparelhos eletrônicos, com as chamadas telas sensíveis, pelos jovens, o renderam o apelido de 

“geração dedão”. Hoje a partir do Dossiê realizado pela emissora de televisão MTV, as telas 

de celulares, computadores e aparelhos de televisão através da utilização pelos jovens, unem-

se como janelas para relacionamento com o mundo, e por isso o nome “geração tela”.  

De acordo com a Veja (abril de 2011), 91% da geração tela têm aparelhos de celular e 

89% acessam a internet, sendo que 72% fora de casa. Na internet, através de seus 

computadores os telas, além de se comunicarem, têm o hábito de assistir a vídeos. De acordo 

com o Dossiê da MTV (2010), baseado na amostra de 64 milhões de entrevistados, 97% dos 

vídeos assistidos pela internet são de programas de emissoras de televisão, 52% são vídeos 

postados por seus grupos de convívio e 51% são filmes ou programas no formato DVD. Por 

estarem acostumados a várias tarefas durante o dia, os telas têm hábitos de lazer diferentes 

dos normais. Ainda segundo o Dossiê da MTV (2010), navegar pela internet está no primeiro 

lugar dos hábitos de um tela. Ouvir música e assistir televisão em segundo e terceiro 

respectivamente.  

Os telas são grupos de jovens formados por distintas classes sociais, que compartilham 

de um mesmo desejo, informação.  Seu grau de influência familiar baseia-se numa família 

anuclear, ou seja, famílias que não seguem o estilo de vida clássico ou estão em plena 

transição. Segundo a revista Veja (Abril de 2011), a partir de um questionário, onde podia se 

optar por mais de uma questão, relatou-se que 61% dos telas moram com as mães, 42% com 

irmãos e 41% com os pais. Eles têm visões positivas em relação a seus familiares, achando-os 

atualizados ou adeptos as novas tecnologias. São formados pelas classes sociais A, B e C, 

sendo que a classe social C tem maior índice de participação. Procuram utilizar meios de 

transporte simples, como ônibus e metrô. Gostam de escutar música durante seus trajetos, por 

isso caminhar torna-se comum entre estes indivíduos.  

No ano de 2008, a revista Veja fez uma análise dos consumidores em ascensão no 

país. Destes consumidores, a classe C foi a classe que demonstrou maior crescimento em 

compras de computadores e celulares. Segundo a Veja, a classe C compra quatro de cada dez 

computadores vendidos no Brasil, o mercado de telefones celulares pós pagos tem aumentado 
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e quatro de cada dez linhas estão com consumidores de classe C. Essa participação do 

consumidor de classe C, pode ser vista como um reflexo da geração tela. Os consumidores de 

classe C estão em maior número entre os telas e os dados fornecidos pela Veja em 2008, 

demonstram que a ascensão financeira da classe C, reproduz as possibilidades de consumo de 

muitos telas em relação às inovações tecnológicas.  

Segundo o Dossiê da MTV (2010), existem grupos que diferenciam o perfil dos telas 

em relação a suas atividades diárias e seus interesses com a tela. Os Hedonistas, Antenados, 

Tradicionais, Baladeiros, Humanizados e Batalhadores. Esta distinção no perfil dos telas, 

demonstra características e  tendências que cada perfil tem em relação a utilização da internet.  

O perfil Hedonista é um grupo de telas muito ligado à internet e tem a velocidade 

como sua forma de estilo social. Segundo o Dossiê da MTV (2010) formam 13% dos telas e 

como valores procuram ter bons amigos, formação acadêmica e carreira estável obtendo 

independência financeira. Este grupo se demonstra muito íntimo das mídias tecnológicas e 

muitas vezes preferem ficar em casa apreciando as diversidades trazidas pela internet a irem 

para a rua se divertir. A tecnologia é muito presente neste grupo e se pagar for necessário para 

se mantiverem atualizados em relação às novas mídias, eles o fazem. Suas atividades na 

internet giram entre visitar redes sociais e postar fotos, ouvir música e jogar games. Os 

Hedonistas muitas vezes passam tanto tempo utilizando o computador, que muitas vezes não 

assimilam o que se passa em volta deles nas suas próprias casas.  

O grupo formado pelos Antenados, segundo o Dossiê da MTV (2010) demonstra 

diferentes valores em relação aos Hedonistas. Para os Antenados relacionar-se afetivamente e 

praticar esportes físicos faz parte de seu perfil. Os Antenados são 19% dos telas e preocupam-

se em ter liberdade e beleza física. Sua renda mensal é baseada nos seus empregos, 

normalmente em órgãos públicos. Segundo o Dossiê da MTV (2010), este grupo é o mais 

familiarizado com todas as mídias oferecidas pela internet.  

Os Antenados tem uma visão crítica e analítica, gostando de dar suas opiniões sobre os 

assuntos que acontecem tanto no mundo como a sua volta. Utilizam a internet para diminuir 

as distâncias entre seus desejos e objetivos. Passam horas conversando com seus amigos e 

navegando enquanto assistem à televisão e escutam músicas, não se desprendendo em 

nenhum momento de todas as formas de manifestação da mídia. Para os Antenados a internet 

serve como canal de comunicação. Através de seus perfis em redes e mídias sociais (grupos 

de relacionamento na internet que não necessitam de cadastro) comunicam-se e opinam em 

blogs. Assistem a programação da televisão em horários alternativos como também fazem 

downloads de filmes, vídeos e músicas. São um tipo de telas que se salientam pelo seu poder 
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de acesso e facilidade a novas mídias e junto aos tradicionais levam o maior percentual de 

participantes.  

Os telas Tradicionais, segundo o Dossiê da MTV (2010) são o grupo onde seu perfil 

baseia-se na participação familiar.  Sua família e amigos normalmente estão em primeiro 

lugar. Seus valores baseiam-se na família, amigos, carreira e profissão. É um grupo que ocupa 

19% entre os telas a ao contrário dos dois perfis antes citados, os Tradicionais não fazem tanto 

proveito da internet. Para os telas Tradicionais, suas decisões devem ser firmadas de maneira 

convencional, onde valores como contato, aperto de mãos e informações recolhidas 

pessoalmente demonstram maior credibilidade.  

Segundo o Dossiê da MTV (2010), os Tradicionais não têm interesse sobre o que 

acontece no mundo ou inovações tecnológicas. Na internet, enquanto navegam passam a 

maior parte do tempo em sites de relacionamento e sites de busca. É considerado o grupo 

menos tecnológico e mais ligado aos relacionamentos tradicionais.  

Outro grupo que tem um perfil diversificado é o Baladeiro. Segundo o Dossiê da MTV 

(2010) os Baladeiros formam um grupo de atividade social muito intensa e agregam valores 

de beleza física, liberdade e fé. Formados por 18% dos telas, os Baladeiros iniciam a semana 

pensando no seu fim. Passam horas a frente do computador conversando com amigos e 

procurando pessoas com quais possam se relacionar. Formam o grupo que mais utiliza o 

celular, pois além da internet passam horas conversando com seus amigos através do celular. 

Enquanto navegam, os Baladeiros visitam sites de relacionamento assim como procuram 

informações sobre moda e acontecimentos dos famosos. Sites de busca e comparação de 

preços são muito utilizados pelos Baladeiros, assim como as compras em grupo, conhecidas 

por compras coletivas. O acesso à internet serve, também, para informações acadêmicas e 

para o trabalho. Os Baladeiros agregam um perfil mais jovem e têm uma vida social intensa 

ligada a sua imagem, diferentemente do grupo formado pelos Humanizados que demonstram 

a sua perseverança por um mundo melhor.  

De acordo com o Dossiê da MTV (2010), os Humanizados formam um grupo onde a 

fé e a vontade de viver está acima de tudo. Formam um grupo consciente onde a informação 

está próxima de todos os acontecimentos a sua volta. Com 17 % dos telas, os Humanizados 

costumam buscar informações sobre saúde e natureza. Diferentemente dos outros grupos, seu 

grau cultural é mais diversificado e sua vida social é em plena harmonia com a família.  

Este grupo procura preocupar-se com seus relacionamentos e na internet navegam sem 

a utilização de sites de relacionamento. O celular é usado apenas para conversação e não para 

mensagens de texto. Um fato interessante dos Humanizados é sua preocupação com o meio 
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ambiente. Enquanto navegam na internet, procuram equipamentos tecnológicos que tenham 

baixo consumo e sejam ambientalmente eficazes. Caso seja necessário pagar mais por um 

produto ambientalmente correto, os Humanizados pagam. Outras atividades deste grupo na 

internet são o acesso a sites de faculdade e escola, e downloads.  

Não muito diferente dos Humanizados, chegam enfim ao grupo Batalhador. Os 

batalhadores tem 13% dos telas e baseiam-se em indivíduos que procuram mudar fatos, pois 

participam deles. Segundo o Dossiê da MTV (2010) é o grupo mais humanitário e consciente 

de todos. Dá muito valor às diferenças sociais porque as vivencia. Este grupo passa a maior 

parte de seu tempo trabalhando e/ou estudando, logo, as mídias mais modernas não chamam a 

atenção deles. A utilização de meios de contatos mais convencionais é característica deste 

grupo. Segundo o Dossiê na internet, os Batalhadores procuram ler notícias e procurar 

informações sobre atividades em sua área além de empregos. É o grupo que menos procura a 

utilização da internet para sites de relacionamento, as quantidades de horas conectadas variam 

muito, sendo na maior parte do tempo baixas. Por estarem sempre presos ao trabalho ou 

estudo, costumam ter poucas atividades de lazer e não praticam muitos esportes. Formam um 

grupo realmente ligado em características humanas e não físicas.  

 A grande e vasta quantidade de informação absorvida pelos telas, em diferentes 

momentos e grupos, atualmente traze dúvidas sobre seu poder de aprendizado. De acordo com 

o Dossiê da MTV (2010), as formas de manifestação pessoal sempre existiram, porém, a 

partir das constantes evoluções tecnológicas, hoje existem diferentes tipos de manifestações, 

como: sites de relacionamento, sites coletivos e novos formatos midiáticos.  

O amplo poder de acesso e divulgação da opinião pessoal junto ao domínio de mídias 

tão modernas repercutem na dúvida sobre qual valor está sendo agregado ao conhecimento 

dos indivíduos e se estas inovações têm o poder de transmitir conteúdos como eram feitos no 

passado através de revistas, livros e jornais. Segundo o Dossiê por esta geração ser muito 

recente e ainda estar em estudo, existe poucas informações sobre seu poder de absorção dos 

fatos. O que se observa é que esta geração adquire informações de forma muito veloz as 

transmitindo rapidamente. No entanto academicamente, essas qualidades não são observadas.  

 Muitos dos telas utilizam seu poder de raciocínio veloz apenas para seu próprio 

interesse, sendo que este interesse baseia-se no presente, naquele assunto que ele está tratando 

e normalmente em frente a sua tela. Assuntos de interesse acadêmicos são esquecidos ou não 

é dada a devida atenção. Para o Dossiê da MTV (2010), muitos são os desafios encontrados 

tantos pelos pais, como professores em encontrar formas de comunicação que consigam atrair 

essa geração tão diversificada. De acordo o Dossiê, tentar conter os avanços tecnológicos é 
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impossível, logo desenvolver formas de comunicação tanto pessoais quanto acadêmicas torna-

se o desafio de pais e professores. O Dossiê da MTV (2010) relata que os próprios jovens 

reconhecem que muitas vezes a utilização em demasia da internet em sites de relacionamentos 

e afins os deixa vulneráveis a correr riscos. No entanto, o medo de invasão de privacidade se 

torna inferior ao desejo de se comunicar e buscar novas informações sobre notícias, pessoas, 

produtos e novas tecnologias.  

Atentos às novas formas de comunicação midiática, que são cada vez mais procuradas 

por públicos consumidores como os da Geração Tela, grandes emissoras do país como a Rede 

Globo, iniciam o processo de desenvolvimento de novas tecnologias de mobilidade, que 

visam atender seus espectadores no senário tecnológico atual, como refere o trecho a seguir: 

 
A exibição de vídeos nos aparelhos de celular começou com os downloads, em 

2002. De olho no nicho, a Globo já produz conteúdo para telefones celulares. A 

emissora leva em conta os resultados de uma pesquisa que indica que 80% do 

público entrevistado estaria disposto a comprar aparelhos com receptor de TV. 

Segundo o diretor-geral da emissora, Otávio Florisbal, o conteúdo seria produzido 

exclusivamente para celulares e miniTVs digitais. (CASTRO, 2008 apud 

CANNITO, 2010, p. 106). 

 

Estes formatos de mídia que começam a entrar no mercado chamam a atenção pelo 

hibridismo, ou seja, a capacidade de interação em diferentes meios unindo a televisão a 

celulares e computadores. Segundo Hilton Madeira da Rede Record, citado por Mídia Dados 

(2009): “O aparelho de celular será uma forma de acesso ao conteúdo da TV. O mesmo ocorre 

com a internet, ou seja, a TV está no centro das discussões e não perdendo espaço para celular 

e computador”.   

Pensando no futuro da televisão aberta brasileira, se faz necessária a construção de 

novos formatos midiáticos, que se adaptem aos novos consumidores da era digital. Para 

Donaton (2007), essas mudanças estão surgindo, pois a partir da utilização do sinal digital, os 

usuários passam a desenvolver caminhos que possibilitem o seu melhor manuseio através da 

internet.  

Nas grandes capitais do Brasil, a digitalização possibilita a transmissão da televisão 

por dispositivos com receptores de sinal digital, como aparelhos de televisão mobile (móveis) 

que, ao serem instalados em taxis, ônibus e metrôs, permitem aos seus usuários assistirem a 

programação das emissoras durante sua locomoção.  

 A mídia digital out-of-home, é um tipo de publicidade que busca impactar 

consumidores através de seus hábitos de rotina. A Rede Globo, aproveitando esse tipo de 

publicidade, inicia uma parceria com a Bus Mídia no ano de 2010. Através desta parceria, 
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grades com resumos de telejornais, telenovelas e entretenimento são disponibilizados através 

de mídia out-of-home em ônibus da cidade de São Paulo, meio de maior utilização pela 

geração tela. Estima-se que 7 milhões de passageiros, por mês, que utilizam ônibus, em São 

Paulo. 

Por não ser um conteúdo transmitido ao vivo, e sim uma produção terceirizada, os 

resumos de programação da emissora Rede Globo, ao serem transmitidos em ônibus passam a 

ser de mídia out-of-home o que identifica seus investimentos em novos formatos midiáticos. 

Segundo a Associação Brasileira de Mídia out-of-home digital: “O mais importante conceito 

da Mídia Digital out-of-home é a oferta de comunicação dirigida para audiências cativas e que 

se encontram fora de suas casas, mais especificamente em pontos de venda e/ou em ambientes 

que exijam algum tipo de espera forçada”. É bom lembrar que a geração tela, em sua maioria, 

utiliza o ônibus e o metrô como maior meio de acesso durante suas atividades diárias, 

evidenciando diferentes tipos de ofertas midiáticas a esses novos consumidores. Para Luis 

Alberto Campos, da Rede Tevê citado por Mídia Dados 2010, “Estamos formando um novo 

negócio e buscando como nunca, a convergência dos meios”. Logo, não só se manter 

presente, mas inovar torna-se a forma de impacto desta nova geração de consumidores.  
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5 METODOLOGIA 

 

 

A partir da abordagem dos conceitos mais importantes que envolvem o assunto 

estudado, optou-se por realizar uma pesquisa de natureza mista, quantitativa e qualitativa. 

Inicialmente houve a necessidade de agrupar o maior número de material com fontes de 

informação pesquisadas a partir do levantamento de dados quantificáveis sobre o objeto de 

estudo, a Geração Tela.  

Para que isso fosse possível, a natureza de pesquisa que melhor se adaptou foi a 

quantitativa. De acordo com Michel (2009), a pesquisa quantitativa é a atividade da pesquisa 

que quantifica as informações, ou seja, parte de um princípio que tudo pode ser quantificável. 

Segundo o autor esse tipo de pesquisa é realizado buscando obter resultados precisos, que 

possam ser comprovados através da análise dos dados coletados pelos instrumentos de 

pesquisa.  

Através da análise dos dados coletados pela pesquisa inicial se viu necessária a 

utilização de uma pesquisa, cuja natureza, fosse capaz de atingir mais profundamente a 

interpretação dos fenômenos estudados sem a preocupação de métodos estatísticos. Foi então, 

somada ao processo a pesquisa qualitativa. Segundo Godoy (1995, p. 58), a pesquisa 

qualitativa “considera o ambiente como fonte direta dos dados e o pesquisador como 

instrumento chave”. Através da abordagem qualitativa, tornou-se possível utilizar um 

diferente instrumento de pesquisa, que resultou numa abordagem mais descritiva e 

aprofundada através da participação de jovens da geração tela. 

Para iniciar a pesquisa, em princípio, foi necessário um levantamento bibliográfico e 

uma coleta de dados, abrangendo obras de autores onde houvesse assuntos referentes a 

telenovelas, comportamento do consumidor, geração tela e publicidade. Como foi abordado 

um tema novo, a geração tela, existiam poucas fontes de informação, o que resultou na 

utilização de uma pesquisa exploratória, com o objetivo de melhor familiarizar-se com o 

objeto de estudo. Segundo Gil: 

 
As pesquisas exploratórias têm como principal finalidade desenvolver, esclarecer e 

modificar conceitos e ideias, com vistas na formulação de problemas mais precisos 

ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores. [...] Pesquisas exploratórias são 

desenvolvidas com o objetivo de proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, 

acerca de determinado fato. (GIL, 1994, p.44). 
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Após a delimitação do tema, foi necessário definir um universo de pesquisa que esteve 

restrito a trinta acadêmicos da disciplina de Introdução a Publicidade e Propaganda, 

ingressantes no primeiro semestre do ano de 2011 do curso de Publicidade e Propaganda da 

UNIFRA.  

Nesse contexto, o método que melhor se identificou foi o de Pesquisa Exploratória. 

Segundo Gil (2002, p. 41) o método de pesquisa exploratória “têm como objetivo 

proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explicito ou a 

constituir hipótese. Pode-se dizer que estas pesquisas têm como objetivo principal o 

aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições”.  

Partindo da escolha do método de fundamentação metodológica, foi necessária à 

utilização da técnica de Coleta de Dados. A coleta de dados constitui em dar andamento aos 

procedimentos planejados, obedecendo ao cronograma estabelecido pelo pesquisador. Para 

Santos (2007) a técnica de coleta de dados ajuda a coletar dados e juntar informações 

necessárias ao desenvolvimento dos raciocínios previstos pelos objetivos do trabalho. 

Durante a coleta de dados inicialmente utilizou-se como instrumento o questionário, 

do tipo direto com questões mistas. Segundo Schiffman e Kanuk (2000) o questionário direto 

gera respostas mais sinceras evitando confusões. Estes questionários denominados filtro, 

continham perguntas relacionadas à telenovela das 21 horas da Rede Globo, e foram aplicados 

durante a disciplina de Introdução a Publicidade e Propaganda na manhã do dia dois de maio. 

Após o questionário, optou-se por utilizar o Grupo Focal para agrupar o máximo 

possível de informações em profundidade dos pesquisados em relação ao tema proposto. 

Segundo Costa (2005, p. 181) “o grupo focal é um tipo de pesquisa qualitativa que tem como 

objetivo perceber os aspectos valorativos e normativos que são referencia de um grupo em 

particular”. O Grupo Focal foi realizado na manhã do dia nove do mês de maio e teve oito 

participantes. Estes pesquisados contentavam das características dos membros da Geração 

Tela e, foram escolhidos de forma probabilística por conveniência. Após o desenvolvimento 

destas etapas, foram reunidos os dados obtidos e realizada a análise que esta apresentada no 

próximo capítulo do trabalho final de graduação.  
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6 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

A apresentação e análise dos dados deste presente trabalho final de graduação 

realizaram-se através de duas etapas de acordo com seus instrumentos de coletas de dados.  

A etapa inicial, o questionário filtro (vide ANEXO 1), foi baseado em como se dá o 

consumo da telenovela das 21 horas por jovens da geração tela. Aplicado a 30 acadêmicos da 

disciplina de Introdução a Publicidade e Propaganda do 1° semestre do curso de Publicidade e 

Propaganda da UNIFRA, observou que 73% destes, assistem a telenovela das 21 horas. 

Apesar de existirem distintas plataformas de comunicação que são capazes de 

transmitir a telenovela das 21 horas da Rede Globo, como a internet e aparelhos de celular 

com receptores de sinal digital, a televisão meio de comunicação de massa do Brasil, se 

mantem líder absoluta diante das demais, obtendo 95,5% da escolha na pesquisa, como segue 

o gráfico um a seguir: 
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Destes interrogados, 54,5% relataram que assistem a telenovela três vezes por semana 

variando seus dias entre segundas e quintas-feiras, e 27,2% em feriados e finais de semana. 

Os 13,8% restantes assistem a telenovela uma ou duas vezes na semana e não têm um dia 

especifico para assisti-la. Um fator importante observado é a capacidade que a telenovela das 

21 horas de agrupar diferentes indivíduos durante sua transmissão.  

No decorrer da interpretação do questionário filtro (vide ANEXO 2), ficaram 

evidentes as mudanças existentes nas famílias brasileiras atuais em comparação a famílias de 

gerações mais antigas. Hoje existem mais famílias anucleares e pessoas morando sós. 

Segundo Samara e Morsch (2005) existe uma impressionante reestruturação pela qual passam 
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as famílias contemporâneas, tanto para lideres homens, como mulheres. Dos interrogados, 

45,4% moram com suas famílias e 41% moram sós. Quando perguntados se a telenovela 

auxilia a união familiar, os dados foram como demonstra o gráfico dois a seguir: 
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Dos pesquisados, 50% acreditam que a telenovela das 21 horas ajuda a unir a família 

durante sua transmissão e outros 45,4% ao responderem “talvez” deixaram evidente a 

possibilidade de este fator ser verídico. 

A análise constatou que quase a metade dos acadêmicos interrogados não se 

consideram ou enxergam-se como membros da geração tela, porém estes demonstraram 

afinidades na utilização de tecnologias e suas características de idade eram muito semelhantes 

a dos jovens analisados pelo Dossiê da MTV, no entanto ao responderem a pergunta sobre 

quais atividades eram efetuadas simultaneamente durante a transmissão da telenovela das 21 

horas da emissora de televisão Rede Globo, 91% responderam que acessam a internet. Uma 

hipótese que justifica o índice de 45,4% dos pesquisados não se considerar membro da 

geração tela está no ano de lançamento do dossiê elaborado pela MTV, que foi divulgado no 

ano de 2010 e ainda é um assunto recente, o que pode trazer dúvidas e incertezas aos 

pesquisados devido o desconhecimento do Dossiê.  

Uma característica que o questionário filtro demonstrou foi que a internet é muito 

pouco utilizada quando o assunto é a telenovela das 21 horas.  Apenas 31,8% dos 

participantes utilizam este meio para acompanhar o resumo dos capítulos através do portal 

globo.com, sendo acompanhado geralmente, uma vez na semana.  

Após ter sido realizado o questionário filtro, deu-se início a segunda parte da coleta de 

dados, baseada em Grupo Focal. Para ser desenvolvida, foram convidados a participar de uma 

pesquisa mais aprofundada, oito alunos da disciplina de Introdução a Publicidade e 

Propaganda do primeiro semestre do curso de Publicidade e Propaganda – UNIFRA. Estes 
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acadêmicos foram escolhidos de acordo com as suas características demonstradas na 

mensuração dos questionários filtro, tornando-se uma amostra probabilística por 

conveniência.  

Como o foco de estudo da pesquisa são os jovens da geração tela, para a seleção de 

amostra do grupo focal, foram selecionados seis participantes que responderam sim ou talvez 

na pergunta onze do questionário filtro e dois participantes que não se enxergavam como 

membros da geração tela, porém tinham características. 

Para melhor compreender as respostas dos pesquisados, no decorrer do trabalho os 

participantes foram numerados e suas características sobre qual grupo da geração tela 

pertenciam colocadas ao lado, como segue a Tabela 1 abaixo.  

 

Tabela I: 

 

Pesquisados Nomenclatura Perfil na Geração Tela 

Pesquisado um (E1) Hedonista 

Pesquisado dois (E2) - 

Pesquisado três (E3) Hedonista 

Pesquisado quatro (E4) Baladeiro 

Pesquisado cinco (E5) Antenado 

Pesquisado seis (E6) Humanizado 

Pesquisado sete (E7) Batalhador 

Pesquisado oito (E8) - 

* Os traços simbolizam os pesquisados que não se consideram membros da geração tela, 

embora eles apresentem características dos grupos Baladeiro e Tradicional respectivamente. 
 

    Fonte: Questionário Filtro.  

 

O Grupo focal foi baseado num roteiro de perguntas aprofundadas sobre a telenovela 

das 21 horas (vide ANEXO 3). Durante a coleta de dados, todas as respostas foram gravadas 

em áudio e transcritas (vide ANEXO 4) para que houvesse uma clara percepção sobre como 

aqueles pesquisados mantinham seus hábitos em relação à telenovela. Durante a análise, seus 

questionários foram utilizados como referência às respostas obtidas pelo grupo focal. 

Na reunião realizada na manhã do dia 09 de maio de 2011, nas salas de orientações do 

Prédio 13 da UNIFRA, a primeira pergunta do roteiro interrogava os participantes sobre 

porque assistir a telenovela das 21 horas da emissora de televisão Rede Globo. Durante a 
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compilação dos resultados ficou evidente que a telenovela das 21 horas apresenta um poder de 

união familiar muito parecido ao de aproximadamente 60 anos atrás, quando iniciaram as 

transmissões de telenovelas no país. Todos participantes do grupo focal tiveram respostas 

relacionadas ao convívio em família, relatando que seus hábitos de assistir a telenovela estão 

ligados ao horário do dia em que a família se reúne e a telenovela das 21 horas acaba servindo 

como patamar desta união como segue as falas a seguir: (E1) “Bom, eu assisto porque eu sou 

casado, minha esposa assiste todos os dias, eu tenho que estar vendo a novela também”. (E2) 

“Eu assisto porque toda família assiste, dai é uma forma de ficar com eles”. (E3) “Eu 

também, é para ficar com a família”. (E4) “Eu também porque durante o dia a gente não fica 

muito com a família, nem se vê direito e dai na hora da novela que esta tudo mundo ali, a 

gente janta todo mundo ali pra aproveitar o tempo todo mundo, conversar e assistir novela 

durante o intervalo”. (E5) “é basicamente isso né, eu acho que eu pelo menos assisto novela 

porque meus avós assistem então como eu não moro com eles é uma maneira da gente ficar 

juntos”. (E6) “eu acho que assim, na hora da janta geralmente a tevê esta ligada, dai já que 

esta comendo deixa ligada né”. (E7) “eu assisto na hora da janta porque minha mãe assiste, 

pra ficar junto”. (E8) “e eu assisto porque na hora da noite tá todo mundo reunido, todo 

mundo se reencontra”. 

Durante o dia, todos os membros da família têm suas atividades, porém à noite nem 

que seja em algum momento, estes indivíduos se reúnem para ficarem próximos uns dos 

outros. A telenovela acaba servindo como horário marcado.  Este estilo de vida familiar 

observado segundo Samara e Morsch (2005) vêm de influências no comportamento dos 

membros do grupo, podendo determinar alguns hábitos familiares, como assistir televisão no 

horário do jantar. Um fator diferenciado nos pesquisados foi o pesquisado um, que respondeu 

que assistia a telenovela para ficar um tempo com sua esposa. Dentre os pesquisados, este era 

o único casado e suas respostas tinham certo diferencial devido ao tipo distinto de união 

familiar em relação aos outros participantes.   

A pergunta dois servia de aprofundamento da questão um, pela qual os participantes 

eram interrogados sobre em que local eles assistiam a telenovela. Novamente em unanimidade 

todos responderam que assistem nas suas casas no quarto, na sala ou na cozinha como segue 

as respostas a seguir: (E2) “Em casa na sala ou cozinha”. (E8) “Em casa na sala”. (E5) “Em 

casa sala ou cozinha”. (E1) “No quarto em casa também”. (E3) “Em casa na sala”. (E6) 

“Eu assisto em casa na sala”. (E7) “Eu assisto em casa no quarto”. 

Após ver a adaptação dos pesquisados ao grupo focal, foram efetuadas perguntas mais 

aprofundadas ao assunto abordado no referencial teórico do trabalho final de graduação. 
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Quando interrogados sobre se seus companheiros de atividades profissionais ou acadêmicas 

comentavam os mesmos hábitos de assistirem a telenovela das 21 horas, em unanimidade a 

resposta foi sim. Após um pequeno debate começaram as reflexões que resultaram em 

respostas mais sinceras, tais como os pesquisados três, um, oito e quatro que tiveram estas 

reflexões: (E3) “A grande maioria, tem uns que trabalham, sabe falam que não olham às 

vezes, mas sempre tão olhando algum personagem”. (E1) “A, todo mundo diz que não assiste, 

mas sempre da uma olhadinha, a mãe esta olhando a novela ali e o cara acaba dando uma 

olhadinha, não adianta. Tem um pessoal que entra na internet fica sabendo dos fatos, mas 

nunca da o braço a torcer”. (E8) “O meu padrasto, ele nunca assistiu a novela, sempre foi 

contra de todo mundo assistir a novelas, mas hoje ele sabe detalhes da novela, dos 

personagens”. (E4) “às vezes até no jornal mesmo, a gente esta olhando o jornal de manha 

cedo e vai ali, no resumo da novela pra ver o que vai dar de noite e acaba olhando”. 

 Através das respostas, ficou evidente o grau de participação dos grupos de referência 

família e amigos nas respostas dos pesquisados. Analisando mais a fundo, pode-se notar até a 

influência que a família tem a um ou mais familiares. Na resposta do pesquisado oito, se 

observa que o padrasto mantinha hábitos contrários a assistir a telenovela, no entanto, a partir 

da convivência em uma nova realidade familiar, suas atitudes perante a telenovela mudaram. 

Segundo Samara e Morsch (2005, p.78) “o modo como uma pessoa é criada, os valores 

culturais, os valores do grupo de referência, o interesse de cada um dos parceiros na decisão e 

a personalidade dos membros da família tem efeito nesse processo”. Outra característica 

observada foi as diferentes maneiras de procurar informações sobre a telenovela que os 

pesquisados um e quatro deixaram evidentes em suas respostas, demonstrando a utilização de 

meios diferentes ao da televisão para a busca de informações sobre a telenovela das 21 horas.  

 Na pergunta quatro e seis, os participantes deveriam responder se, ao assistirem as 

telenovelas, eles costumavam trocar opiniões sobre a mesma com alguém e quem era essa 

pessoa. Foram observadas diferentes respostas, onde prevaleceu a pessoa que estava mais 

próxima ou de melhor acesso. Uma resposta que chamou a atenção foi da entrevistada oito 

que respondeu: “quando eu ou minha mãe vai viajar, a gente se liga pra contar o que viu. A 

minha mãe é fanática, ai eu tenho que assistir pra contar pra ela”.  

Sem perceber a entrevistada deixou evidente seu grau de união e influência familiar 

existente em sua relação, além da utilização do recurso como o aparelho de celular para 

transmitir informação sobre a telenovela deixando evidente possuir características de um 

membro do grupo de geração tela Tradicional (DOSSIÊ MTV 2010). É interessante lembrar 

que este pesquisado não considerou-se um membro da geração tela no questionário filtro. 
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Outro fator que chamou a atenção nas questões quatro e seis foram as respostas sobre a 

utilização da internet. A maioria dos pesquisados relatou que os assuntos que chamam sua 

atenção na telenovela, normalmente são comentados a pessoas que estão mais próximas. No 

entanto, o grau de proximidade virtual fica evidente na resposta dos pesquisados dois e três:  

(E2) “às vezes tu esta no msn ou no twitter e da algo, tu conversa com a pessoa que tu ta 

assistindo ou falando”. (E3) “eu acho que tem muita gente no twitter e fica tuitando, ai 

aparece assim: – a Globo tá apelando nas novelas, porque isso ai é enrolação, é muito crime 

sabe, é um meio de comunicação via internet é mais rápido sabe, todo mundo tá exposto e 

todo mundo pode ver”.  

O pesquisado três ao se posicionar como Hedonista, claramente tinha conhecimento de 

seu grupo. Suas características durante a pesquisa ficaram evidentes durante seus comentários 

voltados para ações na internet e sua constante utilização do aparelho de celular enquanto 

participava das perguntas. Apesar de muitas vezes estar visivelmente fazendo outras tarefas 

através de seu aparelho de celular, conseguia assimilar as perguntas e respondê-las sem 

necessitar de interrupção ou questionar o assunto novamente (DOSSIÊ MTV 2010). 

Sem perceber, estes pesquisados relatam que a pessoa mais próxima deles poderia ser 

alguém que estivesse a quilômetros de distância. Acostumados a manter conversas virtuais e a 

visualizar comentários em redes sociais, ao responderem esta pergunta, involuntariamente 

acabaram demonstrando o grau de influência que a internet tem sobre suas escolhas, pois ao 

não procurarem alguém próximo (em sua casa) e preferirem relatar seus comentários através 

de depoimentos na internet eles se demonstraram membros da geração tela (DOSSIÊ MTV 

2010).  

O pesquisado dois pareceu não ter conhecimento sobre a geração tela, pois no 

preenchimento do questionário filtro, ele não se considerou membro da geração tela, no 

entanto através de sua resposta, tratou assuntos como a utilização de redes sociais e softwares 

de conversação normalmente, entrando em contradição as suas escolhas naquele momento. 

Ao comentar que utilizava muito a internet para conversar com amigos e trocar informações 

via Messenger e a Rede Social twitter ele acabou demonstrando as características do grupo, 

suas características ficaram claramente ligadas aos membros do grupo Baladeiro (DOSSIÊ 

MTV 2010).  

Na questão cinco os participantes foram interrogados sobre que influências as 

telenovelas transmitiam a eles. Todos iniciaram respondendo sobre a criminalidade e as 

abordagens muito agressivas que os roteiros das telenovelas têm hoje em dia como segue as 

falas a seguir: (E3) “eu acho que é muita violência, as novelas de hoje em dia estão muito 
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violentas”. (E4) “eu acho que tem umas novelas que às vezes influenciam o próprio crime 

sabe, dá dicas”. (E5) “é... e também o sexo tá aparecendo demais e acaba que as crianças né, 

com a gente disse, vão pra sala pra ver novela, dai mostra aquilo pras crianças e elas ficam 

perguntando o que é e tal”. (E8) “na propaganda da Globo, dizem que ah... falam de 

responsabilidade social, da exemplo enfim, tem gente que não tem tanta sabe... dai olha e 

influencia e acaba usando pro mal, não pro bem. Eu estou achando muita apelação”. 

Alguns citaram que muitas vezes ao demonstrar esses fatos através da fixação para a 

vida real, as telenovelas acabam ajudando criminosos a desenvolverem seus planos e 

cometerem seus crimes.  

Após suas respostas, para que houvesse um aprofundamento maior, eles foram 

interrogados se as influências eram apenas de fatores externos ou não. Através das repostas, 

ficou evidente o apelo comercial que as telenovelas enfatizam em seus roteiros e o grau de 

observação dos seus espectadores, como mostra o comentário dos pesquisados a seguir: (E8) 

“eu acho que para várias coisas, tipo esmalte”... “ah eu quero aquele esmalte que esta com 

tal pessoa”. (E1) “aquela novela mesmo, a última das oito, que não me lembro o nome... 

aquela mulher vilã lá, a minha esposa via ela com uma roupa e já queria e tal”. (E3) “é... e 

aquela meia calça colorida, todo mundo já queria e tal”. (E5) “até música né, a gente escuta 

“gostei dessa música”, vou atrás”. 

 A partir das respostas, foi observado o grau de interesse despertado sobre produtos que 

enfatizam a moda que muitas vezes é demonstrada pela indústria através das telenovelas. 

Chamado de endorsement, este tipo de publicidade utiliza “A presença de pessoas altamente 

visíveis e admiráveis, como heróis do esporte, artistas de cinema, top models e celebridades 

da TV, na propaganda de muitas categorias de produtos é baseada nesse tipo de influência de 

grupo de referência”. (SAMARA; MORSH, 2005, p.72).  

 Outro fator interessante observado foi a resposta do pesquisado um. Na afirmação, ele 

utilizou o horário das 20 horas para descrever a telenovela, hoje transmitida às 21 horas. 

Notou-se que este pesquisado acompanhou as mudanças ocorridas nos horários da 

transmissão da telenovela da Rede Globo, ou teve o grau de influência familiar capaz de 

modificar sua forma de expor determinado assunto. Este pesquisado, ao preencher o 

questionário filtro, assinalou que era membro do grupo de telas Hedonista. No entanto, ao 

analisarmos suas respostas no grupo focal reparou-se que suas características não demonstram 

sua ligação tão íntima com a internet. Ele demonstrou utilizar a internet para tirar dúvidas e 

procurar assuntos relacionados a trabalho e/ou programas de televisão, não a utilizando para 

sites de relacionamento, nem demonstrando sua necessidade em passar horas do dia atrás do 
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computador. Sua preocupação com a família ficou evidente, e logo, ele melhor se encaixaria 

como um membro dos Humanizados (DOSSIÊ MTV 2010).  

Na pergunta sete e oito os participantes foram interrogados se alguma vez alguma 

oferta de merchandising tinha despertado sua atenção. Inicialmente eles foram lembrando 

produtos ou serviços e relatavam uns para os outros como segue a seguir: (E1) “normalmente 

nas mulheres né cara, o maior público-alvo é as mulheres”. (E8) “é verdade”. (E5) “eu acho 

que tevê semana passada os bombons também né”. (E2) “é tevê sim”. 

Enquanto debatiam, foram interrogados sobre a lembrança de marca que destes 

produtos e se elas eram percebidas. As respostas foram espontâneas como a do pesquisado 

um: “capaz que não...”. Do pesquisado oito: “claro a gente esta ali e vê aquelas ofertas”. 

Por fim do pesquisado cinco: “sim... na hora”. 

Após verem os comentários de seus colegas na mesa, os pesquisados oito, cinco e três 

foram mais a fundo e expuseram sua visão mais aprofundada como consumidores na situação. 

O pesquisado oito em suas palavras relatou: “só tem uns que fica muito na cara, tipo sei lá...”. 

Já o pesquisado cinco: “eu vou usar isso pra fazer comida, ou eu vou usar aquilo. É uma 

coisa que não desce”. E por final o pesquisado três: “é esta chegando com um carro... olha 

meu carro novo”. 

 Sem perceberem estes pesquisados, através de suas respostas, acabavam servindo de 

formadores de opinião para os demais que em alguns momentos ficavam calados. Segundo 

Engel et al. (2000) existe uma forma de influência baseada no “boca a boca” que muitas vezes 

é visualizada em processos convencionais onde os influenciadores lançam suas ideias 

instigando os demais membros do grupo a procurarem maiores características sobre 

determinado produto/serviço ou situação. A partir de ideias lançadas pelos pesquisados que 

inicialmente davam sua opinião, todos acabavam relacionando e lembrando acontecimentos 

que os produtos e/ou serviços foram apresentados pelos capítulos da telenovela e as formas 

que eles são apresentados. O pesquisado dois inclusive citou uma marca na sua resposta: “ou 

aqueles trecos da Avon... olha aquilo...”.  

Como alguns pesquisados como o (E5) e o (E2) se demonstraram não satisfeitos com a 

forma de publicidade abordada pela telenovela das 21 horas na hora de ofertar produtos ou 

serviços, o grupo foi interrogado se consumiriam os produtos ofertados mesmos estes tendo 

uma forma de publicidade muito direta. As respostas foram: (E1) “claro, se tu me desce um 

carro daqueles”. (E3) “claro”. (E4) “dependendo do produto, claro”. (E8) “sapato, 

blazerzinho...”. 
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Independente da forma de abordagem, mesmo muitas vezes sendo de maneiras 

exageradas, todos em unanimidade relataram que, se gostassem do produto e/ou serviço, os 

consumiriam. É interessante lembrar que existem no site
3
 da Rede Globo, sínteses 

audiovisuais com trechos dos capítulos da telenovela que foram ou irão ao ar. Ao carregar 

estes vídeos, o espectador acaba sendo obrigado a assistir pequenas propagandas, anterior a 

síntese do capítulo, com ofertas de produtos que normalmente são das empresas investidoras 

em merchandising na telenovela.  

 Na pergunta nove, os participantes foram questionados se a telenovela das 21 horas da 

Rede Globo poderia de alguma forma atingir seu humor. Diretamente todos respondem que 

sim e logo justificaram falando: (E8) “a gente fica triste, porque às vezes esperava que eles 

ficassem juntos... da uma coisa errada e tu a...”. (E2) “depois tem o tempo e demora”. (E4) 

“a gente fica indignado”. (E1) “mas é só isso que acontece nas novelas”. (E3) “tem gente 

que chora e fica chocada, tem gente que fica bem”. (E6) “às vezes depois que acaba tu fica 

pensando no que aconteceu”. 

  Nota-se que a interrupção cronológica, deixada para o próximo capítulo do dia 

seguinte ou sobre os finais felizes que entram em discórdia com os acontecimentos de toda 

dramaturgia são capazes de fazer mudanças no humor, como os fatos relacionados a realidade.  

Ao serem questionados em maior profundidade, os pesquisados oito e três, através de 

duas visões em princípio um pouco diferenciadas, acabam demonstrando o grau de 

interferência real existente no seu próprio humor ou dos indivíduos do seu grupo de 

referência, como vemos nas respostas a seguir:  (E8) “eu acho que se não tivesse telenovela tu 

não passaria a mudar tanto”. (E3) “mas tem gente que bah, se tem um compromisso e perde 

um dia de novela, fica mal e tal”. 

Este tipo de visão demonstrada pelos pesquisados acima, reflete as diferenças de seus 

grupos de convivência e suas escolhas sobre determinados produtos e/ou serviços. Segundo o 

Dossiê da MTV 2010, a geração tela é composta por tipos diversificados de grupos, e durante 

essa classificação, alguns atributos diferem seus membros, como idade e personalidade. 

Alguns membros acabam dando maior valor à determinada situação, pois a vivenciam, outros 

não.  

 Chegando ao final do roteiro de perguntas, a questão dez perguntava se os pesquisados 

gostariam de mudar algum hábito em relação à telenovela. As respostas foram diversificadas e 

demonstraram bastante opinião própria. Novamente os pesquisados três e oito manifestaram 

                                                 
3
 globo.com – Portal de comunicação da Emissora de Televisão Rede Globo. 
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mais suas ideias demonstrando características de formadores de opinião, como citado 

anteriormente e juntos aos pesquisados quatro e cinco relataram o trecho a seguir: (E3) “eu 

gostaria de assistir mais, pra ficar mais com minha família, porque eu não fico muito”. (E8) 

“a minha mãe sempre fala todo fim de novela que desça vez eu não vou mais assistir: - eu vou 

fazer uma coisa ao invés de assistir a novela, mas chega no começo e ai... assiste”. (E8) “a 

gente evita porque no final é sempre a mesma coisa ai tu pensa, não vou mais assistir novela, 

vou fazer outra coisa, mas ai tu pega e começa a olhar”. (E5) “tu começa assistindo no início 

meio que pra ta com a família, tu meio que te obriga, mas depois tu começa a assistir”. (E4) 

“não diretamente às vezes, indiretamente tu assiste”.  

A partir das respostas, observou-se novamente o grau de influência familiar 

transmitido durante várias gerações e como os participantes do grupo focal ainda contentam 

com o hábito cultural de assistir a telenovela das 21 horas juntos a seus entes próximos. 

Mesmo com tantas atualizações tecnológicas e novos recursos como a televisão digital que 

pode ser transmitida por aparelhos de celular, assim como pela internet, a noite no horário das 

21 horas, as famílias reúnem-se em frente aos aparelhos de televisão e assistem a telenovela 

para conversarem sobre os acontecimentos diários e debaterem assuntos referentes ao 

assistido na televisão. Os mesmos hábitos dos consumidores de sessenta anos atrás, onde 

segundo Azevedo (2002), as famílias se reuniam em frente aos aparelhos de televisão e 

passavam longos intervalos de tempo apreciando as telenovelas, uma diferente abordagem 

cultural brasileira.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O tema do presente trabalho final de graduação foi explorar e compreender como eram 

os hábitos de consumo da telenovela das 21 horas da emissora de televisão Rede Globo pelo 

novo grupo de consumidores, denominado Geração Tela. 

Diante da pesquisa e dos caminhos percorridos para sua elaboração foram realizados 

estudos sobre as temáticas de telenovelas, comportamento do consumidor, geração tela e 

convergência midiática.  

A partir da análise dos instrumentos de coletas de dados, obtiveram-se dados 

satisfatórios que contribuem para a publicidade, a partir de um melhor entendimento do tipo 

de comportamento desta geração.  

Ao responder os objetivos, relatou-se que 73% dos pesquisados assistem a telenovela 

das 21 horas e apesar de passarem grande parte do dia à frente de seus computadores, ao 

mesmo tempo em que realizam suas atividades, os consumidores da geração tela muito pouco 

utilizam da internet para assistir a telenovelas. Dos pesquisados 95,5% assistem a telenovela 

pelo aparelho de televisão e o principal motivo para isto é sua família, pois é o maior grupo de 

referência desta geração onde 50% dos pesquisados acreditam que a telenovela auxilia na 

união familiar.   

Observou-se que ocorreram mudanças radicais nas tecnologias, como a introdução do 

sinal digital de televisão aberto brasileiro e, consequentemente a digitalização das emissoras 

de televisão. Atualmente é possível utilizar a internet e aparelhos de celular para assistir a 

telenovelas porem, estas tecnologias não alteram o habito comportamental dos consumidores 

de telenovelas em assisti-las através de seu aparelho de televisão. 

Frutos de um produto genuíno e cultural brasileiro, as telenovelas, se mantem 

presentes nos hábitos dos novos consumidores. 

Outro importante levantamento são as formas que a geração tela utiliza as tecnologias 

para expor suas ideias. Ao navegar na internet, esta geração procura manter-se atualizada em 

relação ao mundo e transmitir sua opinião para seus grupos de referência. Muitos dos assuntos 

debatidos com o grupo de referência dos amigos, por exemplo, acabam sendo retransmitidos 

para seu grupo de convivência familiar, durante conversas enquanto assistem a telenovela. 

 Observou-se que para a geração tela não existem distâncias entre os membros de seu 

grupo e caso seja necessário comentar algo, a internet ou aparelhos de celular são utilizados e 
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é por isso que 91% dos pesquisados utiliza o computador enquanto assiste a telenovela das 21 

horas. 

Quando determinados assuntos são debatidos, como fatos vistos na transmissão da 

telenovela, os formadores de opinião de determinados grupo de referência são consultados a 

partir de seus relatos, interpretações e ideias postados em comunidades virtuais.  

Uma importante constatação é que esta geração apresenta uma autoimagem diferente 

de suas atitudes. Existem seis distintos grupos: Hedonista, Antenado, Tradicional, Baladeiro, 

Humanizado e Batalhador, porém muitos dos pesquisados não creem que sejam membros 

destes apesar de apresentarem todas as características de algum grupo específico.  

Outro importante levantamento é que a emissora de televisão Rede Globo tem 

apresentado a cada nova telenovela transmitida, uma melhor disponibilidade de resumos, 

capítulos e sínteses audiovisuais na internet, o que demonstra seu interesse neste tipo de 

mercado, servindo de exemplo para o seguimento publicitário.   

Por isso, recomenda-se que a publicidade introduza desenvolvimentos de novas 

pesquisas, que consigam através de relatos de novos consumidores de telenovela, constatar as 

possíveis mudanças comportamentais ocorridas a partir da utilização das inovações 

tecnológicas acontecidas nos últimos tempos. Dando início ao desenvolvendo de novas 

propostas de comunicação acadêmicas e/ou comerciais que consigam emitir mensagens mais 

precisas e eficientes a este perfil de consumidor capaz de armazenar uma vasta quantidade de 

informação dos meios de comunicação.  

É esperado que o presente trabalho final de graduação, contribua para a área 

publicitaria, com uma melhor compreensão das mudanças comportamentais ocasionadas nos 

mercados consumidores atuais. 
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ANEXO 1 – QUESTIONÁRIO FILTRO 

 

 

Questionário de coleta de dados para Trabalho Final de Graduação.  

 

 

Data de preenchimento do questionário: ___/___/ 2011. 

  

Se você costuma assistir a telenovela das 21 horas da emissora de televisão Rede Globo e ingressou no curso de 

Publicidade e Propaganda – UNIFRA no 1º semestre de 2011 preencha seu nome e idade a seguir: 

Nome:_________________________________________________________________Idade:____anos. 

 

Após, responda as seguintes questões: 

 

1. Com que frequência você costuma assistir a telenovela das 21 horas da Rede Globo? 

 

(  ) Todos os dias (  ) 3 vezes por semana (  ) 1 dia por semana  (  ) Feriados e finais de semana 

 

Caso não tenha marcado TODOS OS DIAS, marque a seguir, os dias da semana que você costuma 

assistir: 

(  ) Segunda-Feira  (  ) Terça-Feira  (  ) Quarta-Feira  (  ) Quinta-Feira  (  ) Sexta-Feira  (  ) Sábado  

 

2. Com quem costuma assisti-la?  

 

(  ) Sozinho(a)  (  ) Família (  ) Apenas mãe ou pai (  ) Apenas irmão(s)  (  ) Amigos 

 

3. Qual plataforma de comunicação você utiliza para assisti-la? 

 

(  ) Televisão (  ) internet  (  ) Aparelhos de Celular  (  ) Outro:________________ 

 

4. Você acredita que as transmissões da telenovela das 21 horas, ao serem assistidas pelo aparelho de 

televisão na sala de estar, ajudam a unir a família em algum momento do dia? 

 

(  ) Sim  (  ) Não  (  ) Talvez  (  ) Nunca havia pensado nisso 

 

5. Que outras atividades são efetuadas simultaneamente durante as transmissões da telenovela assistida 

pelo aparelho de televisão? 

 

(  ) Acesso a internet  (  ) Leituras  (  ) Celular  (  ) Games  (  ) Outra:_______________ 

 

6. Você já assistiu os capítulos da telenovela no seu computador através da internet? 

 

(  ) Sim  (  ) Não   

 

Se você respondeu SIM, continue suas respostas normalmente.    

Caso tenha respondido NÃO, pule para a questão 9. 

 

7. Os capítulos são assistidos ao vivo, ou em horários alternativos? 

(  ) Assistidos no  horário da transmissão ao vivo  (  ) Assistidos em horários alternativos 
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8. Que atividades são efetuadas simultaneamente ao assistir a telenovela pelo computador através da 

internet? 

 

(  ) Acesso a redes sociais  (  ) Sites de busca  (  ) Portais sociais  (  ) Messenger  (  ) Outra:____________ 

9. Você costuma utilizar o portal globo.com, da emissora de televisão Rede Globo para procurar 

informações sobre a telenovela, como trechos de capítulos e cenas que irão ao ar?  

 

(  ) Sim  (  ) Não   (   ) Nunca tinha ouvido falar 

 

Caso a resposta seja SIM, em qual frequência? 

 

(  ) Todos os dias  (  ) Três vezes por semana  (  )  Uma vez por semana  (  ) Feriados e Finais de Semana 

 

10. Você já tinha ouvido falar da Geração Tela que segundo o Dossiê da MTV são jovens que utilizam o 

computador para todas suas atividades desde seus estudos a manifestações pessoais na internet em redes 

de relacionamento, conversas online, compras coletivas e são capazes de absorver mais de um tipo de 

informação ao mesmo tempo? 

 

(  ) Sim  (  ) Não  (  ) Talvez  (  ) Nunca 

 

11. Você se considera parte deste grupo? 

 

(  ) Sim  (  ) Não  (  ) Talvez  (  ) Nunca, não me considero este tipo de indivíduo.  

 

Caso tenha respondido que SIM, marque o grupo que você mais se identifica: 

 

(  ) Hedonista - O perfil Hedonista é um grupo de telas muito ligado à internet e tem a velocidade como sua 

forma de estilo social. A tecnologia é muito presente neste grupo e se pagar for necessário para se mantiverem 

atualizados em relação às novas mídias, eles o fazem. Suas atividades na internet giram entre visitar redes sociais 

e postar fotos, a ouvir música e jogar games. Os Hedonistas muitas vezes passam tanto tempo no computador 

que não assimilam o que se passa em volta deles nas suas próprias casas.  

 

(  ) Antenado – Para os Antenados relacionar-se afetivamente e praticar esportes físicos faz parte de seu perfil. 

Preocupam-se em ter liberdade e beleza física. Sua renda mensal é baseada nos seus empregos, normalmente em 

órgãos públicos. Segundo o Dossiê da MTV (2010) este grupo é o mais familiarizado com todas as mídias 

oferecidas pela internet.  

 

(  ) Tradicional – É o grupo onde seu perfil baseia-se na participação familiar.  Sua família e amigos 

normalmente vêm em primeiro lugar. Os Tradicionais não fazem tanto proveito da internet. Para os Tradicionais, 

suas decisões devem ser firmadas de maneira convencional, onde valores como contato, aperto de mãos e 

informações recolhidas pessoalmente demonstram maior credibilidade. 

 

(  ) Baladeiro – Os Baladeiros formam um grupo de atividade social muito intensa e agregam valores de beleza 

física, liberdade e fé. membros iniciam a semana pensando no seu fim. Passam horas atrás do computador 

conversando com amigos e procurando pessoas com quais possam se relacionar. Formam o grupo que mais 

utiliza o celular, pois além da internet passam horas conversando com seus amigos através do celular. Enquanto 

navegam, visitam sites de relacionamento assim como procuram informações sobre moda e acontecimentos dos 

famosos. Sites de busca e compras são muitos utilizados pelos baladeiros. 

  

(  ) Humanizados – Os Humanizados formam um grupo onde a fé e a vontade de viver está acima no topo. 

Forma um grupo consciente onde a informação está próxima de todos os acontecimentos a sua volta. Este grupo 

procura preocupar-se com seus relacionamentos e na internet navegam sem a utilização de sites de 

relacionamento. O celular é usado apenas para conversação e não para mensagens de texto. Um fato interessante 

dos Humanizados é sua preocupação com o meio ambiente.  

 

(  ) Batalhador – É o grupo mais humanitário e consciente de todos. Dá muito valor as diferenças sociais porque 

as vivencia. Este grupo passa a maior parte de seu tempo trabalhando e/ou estudando, logo as mídias mais 

modernas não chamam a atenção deles. A utilização de meios de contatos mais convencionais é característica 

deste grupo. É o grupo que menos procura a utilização da internet para sites de relacionamento. 
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ANEXO 2 – TABULAÇÃO DO QUESTIONÁRIO FILTRO 

 

 

Acadêmico Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Perfil 

I. M, 17 

anos 

3x na 

semana 

(terça-

quinta-

sábado) 

Família Televisão Talvez 
Outros 

Jantar 
Não - - 

Sim 

 

1x por 

semana 

Sim Sim Baladeiro 

M.G, 17 

anos 

3x na 

semana 

(segunda-

terça-quarta) 

Família Televisão Sim 

Acesso 

Internet 

 

Games 

Não - - 

Sim 

 

3x por 

semana 

Talvez Talvez 

Hedonista 

Antenado 

Baladeiro 

M.K, 17 

anos 

3x na 

semana 

(segunda) 

Família Televisão Talvez 
Acesso a 

Internet 
Não - - Não Não Sim Humanizado 

M.D 

3x na 

semana 
(segunda-

quarta-

quinta) 

Sozinho Televisão Talvez 
Acesso a 
Internet 

Não - - Não Sim Sim Hedonista 

L.C, 20 anos 

Feriados e 

finais de 

semana 

(sexta-

sábado) 

Sozinho Televisão Sim 
Acesso a 

Internet 
Não - - 

Nunca tinha 

ouvido falar 
Sim Sim Hedonista 

M. Z, 19 

anos 

3x na 

semana 

(segunda-

terça-quarta-

quinta) 

Família Televisão Talvez 

Acesso a 

Internet 

 

Celular 

 

Outros 

Jantar 

Não - - 

Sim 

Feriados e 

finais de 

semana 

Sim Sim Antenado 
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L. R, 17 

anos 

Todos os 

dias 

Sozinho 

 

Apenas 

pai/mãe 

Televisão Talvez 
Acesso a 

Internet 
Não - - 

Sim 

1x por 

semana 

Não Talvez 

Hedonista 

Antenado 

Baladeiro 

Batalhador 

G. C, 17 

anos 

3x na 

semana 

(terça-

quarta-

quinta) 

Família Televisão Sim 
Acesso a 

Internet 
Sim 

Assistidos 

em horários 

alternativos 

Acesso a 

redes sociais 
Não Sim Não - 

L. C, 19 
anos 

1x na 

semana 
(sexta-feira) 

Apenas 
mãe/pai 

Televisão Sim 
Acesso a 
Internet 

Não - - Não Não Não - 

A.C, 19 

anos 

3x na 

semana 

(segunda-

quarta-

sexta) 

Família Televisão Sim 
Acesso a 

Internet 
Sim 

Assistidos 

em horários 

alternativos 

Acesso a 

Redes 

Sociais 

Messenger 

Sim 

 

1x por 

semana 

Sim Não - 

S. R, 19 

anos 

3x na 

semana 

(segunda-

terça-quinta) 

Família Televisão Sim 
Acesso a 

Internet 
Não - - Não Não Não - 

S.V, 17 anos 

3x na 

semana 

(segunda-

terça-quarta) 

Família Televisão Sim 
Acesso a 

Internet 
Não - - 

Nunca tinha 

ouvido falar 
- - 

- 

 

I. S, 26 anos 

3x na 

semana 
(segunda-

terça-quinta) 

Família Televisão Sim 
Acesso a 
Internet 

Sim 

Assistidos 

em horários 
alternativos 

Acesso a 

redes sociais 
Messenger 

Sim 

1x por 
semana. 

Nunca Não - 
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D. S, 25 

anos 

Feriados e 

finais de 

semana 

(sábado) 

Família Televisão Sim 

Acesso a 

Internet 

 

Celular 

 

Games 

Não - - Não Não Não - 

D. M, 24 

anos 

Feriados e 

finais de 

semana 

(sábado) 

Sozinho Televisão Talvez 

Acesso a 

Internet 

 

Celular 

Não - - Não Não Não - 

F. R, 19 
anos 

1x na 

semana 
(sexta-feira) 

Apenas 
mãe/pai 

Televisão Sim 

Acesso a 

Internet 

 
Celular 

 

Games 

Não - - Não Sim Sim 
Hedonista 
Batalhador 

J. A, 24 anos 

Feriados e 

finais de 

semana 

(sábado) 

Sozinho Televisão Talvez 
Acesso a 

Internet 
Não - - Não Não Não - 

H. L, 19 

anos 

Feriados e 

finais de 

semana 

(sábado) 

Apenas 

mãe/pai 
Televisão Talvez 

Outra 

 

Janta 

Não - - Não Nunca Talvez - 

M. A, 20 

anos 

Feriados e 

finais de 

semana 

 

Sozinho Televisão Talvez 
Acesso à 

internet 
Não - - Não Não Sim Hedonista 

S. O 

3x na 

semana 
 

Sozinho Televisão Sim 
Acesso à 
internet 

Não - - Não Não Não - 
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J.M 

Todos os 

dias 

 

Sozinho Televisão Não 
Acesso à 

internet 
Não - - Não - Não - 

D, 19 anos 

3x na 

semana 

(segunda-

quarta-

sexta) 

Sozinho Internet Talvez 
Acesso à 

internet 
Sim 

Assistidos 

em horários 

alternativos 

Acesso a 

redes sociais 

Messenger 

Sim 

1x por 

semana 

Não Talvez Hedonista 

 

Existem 35 alunos ingressos no 1º semestre de 2011 no curso de Publicidade e Propaganda – 

UNIFRA.  

Foram aplicados o questionario a 30 alunos. 

 

22 preencheram o questionário e afirmaram que assistem a telenovela das 21 horas. 

8 afirmaram que não assistem a telenovela e não preencheram o questionario.  

5 alunos não foram encontrados para aplicação. 

  

Resultando em 73% o numero de participantes que assistem a telenovela das 21 horas da 

emissora de televisão Rede Globo. 

 

Questão 1 – Com que frequência você costuma assistir a telenovela das 21 horas da Rede 

Globo? 

 

3x por semana – 54,5% 

1x por semana – 9,1% 

Feriados e finais de semana – 27,2% 

Todos os dias – 9,1% 

 

Questão 2 – Com quem costuma assisti-la?  

 

Família – 45,4% 

Mãe/pai – 13,6% 

Sozinho – 41% 
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Questão 3 – Qual plataforma de comunicação você utiliza para assisti-la? 

 

Televisão – 95,5% 

Internet – 4,5% 

 

Questão 4 – Você acredita que as transmissões da telenovela das 21 horas, ao serem 

assistidas pelo aparelho de televisão na sala de estar, ajudam a unir a família em algum 

momento do dia? 

 

Sim – 50% 

Não – 4,5% 

Talvez – 45,4% 

 

Questão 5 – Que outras atividades são efetuadas simultaneamente durante as transmissões da 

telenovela assistida pelo aparelho de televisão? (nesta questão podiam ser marcadas mais 

de uma alternativa). 

 

Acesso à internet – 91% 

Games – 4,5% 

Celular – 13,6% 

Outros (Jantar) – 13,6% 

 

Questão 6 – Você já assistiu os capítulos da telenovela no seu computador através da 

internet? 

 

Sim – 18,1% 

Não – 81,8% 

 

Se você respondeu SIM, continue suas respostas normalmente.    

Caso tenha respondido NÃO, pule para a questão 9. 

 

Questão 7 – Os capítulos são assistidos ao vivo, ou em horários alternativos? 
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Horários alternativos – 18,1% 

 

Questão 8 – Que atividades são efetuadas simultaneamente ao assistir a telenovela pelo 

computador através da internet? (nesta questão podiam ser marcadas mais de uma 

alternativa). 

 

Acesso a redes sociais – 18,1% 

Messenger – 13,6%  

 

Questão 9 – Você costuma utilizar o portal globo.com, da emissora de televisão Rede Globo 

para procurar informações sobre a telenovela, como trechos de capítulos e cenas que irão ao 

ar? 

 

Sim – 31,8% 

Não – 59% 

Nunca ouviu falar – 9,1% 

 

Caso a resposta seja SIM, em qual frequência? 

 

1x por semana – 22,7% 

3x por semana – 4,5% 

Feriados e finais de semana – 4,5% 

 

Questão 10 – Você já tinha ouvido falar da Geração Tela que segundo o Dossiê da MTV são 

jovens que utilizam o computador para todas suas atividades desde seus estudos a 

manifestações pessoais na internet em redes de relacionamento, conversas online, compras 

coletivas e são capazes de absorver mais de um tipo de informação ao mesmo tempo? 

 

Sim – 31,8% 

Não – 45,4% 

Talvez – 4,5% 

Nunca – 9,1% 

Não responderam – 9,1% 
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Questão 11 - Você se considera parte deste grupo? 

 

Sim – 31,8% 

Não – 45,4% 

Talvez – 18,1% 

Não responderam – 4,5% 

 

Caso tenha respondido que SIM, marque o grupo que você mais se identifica: 

 

Baladeiro – 18,1% 

Hedonista – 31,8% 

Antenado – 13,6% 

Humanizado – 4,5% 

Batalhador – 4,5% 
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ANEXO 3 – ROTEIRO DE PERGUNTAS – GRUPO FOCAL 

 

 

1. Porque você assiste a telenovela das 21 horas da emissora de televisão Rede Globo? 

 

2. Em que local você costuma assisti-la? 

 

3. Você acredita que seus parceiros de atividades profissionais ou acadêmicas contentam os 

mesmos hábitos de assistir a telenovela das 21 horas? 

 

4. Você costuma comentar ou trocar opiniões sobre a telenovela a alguém próximo? 

 

5. Você já parou para pensar quais são as influências que as telenovelas transmitem para 

você? 

 

6. Quando algum tema abordado pela telenovela chama sua atenção por algum motivo, você 

costuma procurar quem para comentar? 

 

7. Alguma vez um objeto utilizado por um ator, ou uma oferta de merchandising o despertou 

o desejo de compra? 

 

8. Você acredita que os atores a partir de suas atuações são capazes de ditar algum tipo de 

comportamento relacionado à moda, cultura ou consumo? 

 

9. Você acha que a telenovela é capaz de interferir de alguma forma no seu humor? 

 

10. Você gostaria de mudar algum hábito seu em relação à telenovela das 21 horas? 

 

11.  A cada ano muitos são os assuntos abordados pelos roteiristas de telenovelas. Você 

acredita que a telenovela das 21 horas da Rede Globo vem mantendo temas atuais e 

interessantes?  
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ANEXO 4 – TRANSCRIÇÃO DE ÁUDIO – GRUPO FOCAL  

 

Pergunta 1 

 

E1 – Bom, eu assisto porque eu sou casado, minha esposa assiste todos os dias, eu tenho que 

ta vendo a novela também. 

E2 – Eu assisto porque toda família assiste, dai é uma forma de ficar com eles. 

E3 – Eu também... é para ficar com a família. 

E4 – Eu também porque durante o dia a gente não fica muito com a família, nem se vê direito 

e dai na hora da novela que tá tudo mundo ali, a gente janta todo mundo ali pra aproveitar o 

tempo todo mundo, conversar e assistir novela durante o intervalo. 

E5 – é basicamente isso né, eu acho que eu pelo menos assisto novela porque meus avos 

assistem então como eu não moro com eles é uma maneira da gente ficar juntos. 

E6 – eu acho que assim, na hora da janta geralmente a tevê tá ligada, dai já que tá comendo 

deixa ligada né.  

E7 – eu assisto na hora da janta porque minha mãe assiste, pra ficar junto. 

E8 – e eu assisto porque na hora da noite ta todo mundo reunido, todo mundo se reencontra. 

 

Pergunta 2 

 

Todos assistem em casa.  

E2 – Em casa na sala ou cozinha 

E8 – Em casa na sala. 

E5 – Em casa sala ou cozinha. 

E1 – No quarto em casa também. 

E3 – Em casa na sala  
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E6 – Eu assisto em casa na sala 

E7 – Eu assisto em casa no quarto. 

E4 – Também.  

 

Pergunta 3 

 

Em inicio todos dizem sim após: 

E8 – Sim  

E6 – Também acho que sim. 

E3 – A grande  maioria, tem uns que trabalham, sabe falam que não olham as vezes, mas 

sempre tão olhando algum personagem. 

E1 – A, todo mundo diz que não assiste, mas sempre da uma olhadinha, a mãe ta olhando a 

novela ali e o cara acaba dando uma olhadinha, não adianta. 

Tem um pessoal que entra na internet fica sabendo dos fatos, mas nunca da o braço a torcer. 

E2 – é porque a gente esta com casa com a família, esta jantando fazendo algo e então 

praticamente se obriga a olhar. 

E8 – O meu padrasto ele nunca assistiu a novela, sempre foi contra de todo mundo assistir a 

novelas, mas hoje ele sabe detalhes da novela, dos personagens.  

E1 – é meu pai sempre foi o mais noveleiro. Olha novela todos os dias. 

E4- as vezes até no jornal mesmo, a gente ta olhando o jornal de manha cedo e vai ali no 

resumo da novela pra ver o que vai dar de noite e acaba olhando. 

 

Pergunta 4 

 

E1 – a eu troco com minha esposa sempre. 
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E3 – geralmente quando tu perde um capitulo da novela e tu esta olhando tu fica meio 

perdido, ai tu começa a olhar com teus país e fica meio perdido, com o que esta acontecendo e 

tal. 

E2 – é ou no final da novela, quando vai acabar e tu perde uma parte da novela, entre o 

intervalo tu discute o que aconteceu, vê se acha certo e tal. 

E5 – é  

E8 – quando eu, ou minha mãe, vai viajar a gente se liga pra contar o que viu. A minha mãe é 

fanática, ai eu tenho que assistir pra contar pra ela.  

E7 – não, eu discuto quando perco algum capitulo da novela. 

E6 – é.  

 

Pergunta 5 

 

E2 – para pra pensar...eu acho que não, mas deve ser muita. 

E3 – eu acho que é muita violência, as novelas de hoje em dia estão muito violentas. 

E4 – eu acho que tem umas novelas que às vezes influenciam o próprio crime sabe, da dicas. 

E5 – é e também o sexo ta aparecendo demais e acaba que as crianças né, com a gente disse, 

vão pra sala pra ver novela, dai mostra aquilo pras crianças e elas ficam perguntando o que é e 

tal. 

E8 – na propaganda da Globo, dizem que há... falam de responsabilidade social, da exemplo 

enfim, tem gente que não tem tanta sabe...dai olha e influencia e acaba usando pro mal, não 

pro bem. Eu to achando muito apelação. 

E6 – eu não influencio em nada, sou a mesma coisa. 

E7 – eu acho que influencia um pouco. 
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E4 – é que da umas ideias, que não influenciam diretamente, mas talvez as pessoas que estão 

em nossa volta. E a gente acaba tendo que conviver com isso. 

 

Vocês acham que influencia só para fatores externos ou não? 

 

E8 – eu acho que para varias coisas, tipo esmalte... “há eu quero aquele esmalte que ta com tal 

pessoa”. 

E1 – aquela novela mesmo, a ultima das oito, que não me lembro o nome...aquela mulher vilã 

lá, a minha esposa via ela com uma roupa e já queria e tal.  

E3 – é e aquela meia calça colorida, todo mundo já queria e tal. 

E5 – é... 

E2 – é, no amor ali sempre da errado. 

E1 – só da merda né cara 

E3 – até música né, a gente escuta “gostei dessa música”, vou atrás. 

 

Pergunta 6 

 

E8 – pra mãe 

E5 – depende do assunto né. 

E4 – aqueles negócios de crime né, geralmente falo com a mãe. 

E3 – com quem tu tá assistindo né. 

E2 – às vezes tu tá no msn ou no twitter e da algo, tu conversa com a pessoa que tu tá 

assistindo ou falando.  
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Vocês acham que independente do meio, pode ser internet ou telefone, quem tiver mais 

próximo vai ser a pessoa que vocês comentarão a novela? 

 

E5 – a eu acredito que sim, quem tiver mais próximo vai ser a pessoa que a gente vai falar. 

E8 – eu ligo pra minha mãe e falo. 

E3 – eu acho que tem muita gente no twitter e fica tuitando, ai aparece assim “ahh...a globo tá 

apelando nas novelas, porque isso ai é enrolação, é muito crime sabe, é um meio de 

comunicação via internet é mais rápido sabe, todo mundo tá exposto e todo mundo pode ver.  

E1 – bem na real tudo as novela são a mesma merda e todo mundo olha por costume...é 

cultura cara. É tudo igual novela, tudo começa do mesmo jeito e sempre acaba do mesmo 

jeito. Não tem mais nada pra ti olhar na tevê também né, só quarta feira tem futebol. 

E4 – é verdade tem muita coisa que a gente fica esperando pra ver o que vai acontecer, porque 

deseja algo e fica ali olhando. 

 

Pergunta 7 

 

E8 – Blazer  

E2 – é... 

E3 – é... 

E4 – cabelo... 

E3 – eu acho que sempre fazem, tipo a festa e tal pro cara desejar as roupas e os cabelos. 

E8 – que marca de calçado era, que tinha uma festa na novela... era na Insesato Coração 

E3 – era Dakota, sempre patrocina as novelas a Dakota.  

E5 – ou Djean 
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E8 – teve uma festa que teve um desfile das mulheres, assim numas caixas e da aquela 

vontade de ter aquele sapato. 

 

Então vocês acham que desperta o desejo de consumo? 

 

E1 – normalmente nas mulheres né cara, o maior publico alvo é as mulheres. 

E8 – é verdade. 

E5 – eu acho que tevê semana passada os bombons também né. 

E2 – é tevê sim. 

Vocês conseguem assimilar a marca da empresa? 

E1 – capaz que não...  

E8 – claro a gente tá ali e vê aquelas ofertas. 

E5 – sim... na hora 

E8 – só tem uns que fica muito na cara, tipo sei lá... 

E5 – eu vou usar isso pra fazer comida, ou eu vou usar aquilo. É uma coisa que não desce. 

E3 – é tá chegando com um carro “olha meu carro novo”  

E2 – ou aqueles trecos da Avon... olha aquilo... 

E4 – tinha uma de um seguro, que ficava aparecendo o tempo todo, porque tinha que chamar 

um chaveiro, e o tal seguro ia lá.  

 

Apesar dos produtos ficaram muitos explícitos, vocês consumiriam esses produtos? 

 

E1 – claro, se tu me desce um carro daqueles. 

E3 – Claro 

E4 – dependendo do produto, claro. 
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E8 – sapato, blazerzinho.  

E5 – risadas  

 

Vocês acham que isso é positivo ou negativo para a marca 

 

E5 – olha é feio, mas não deixaria de comprar. 

E2 – às vezes para uma cena completamente pra mostrar aquele produto, fica uma coisa meio 

pra gente perceber, mas claro não tão tirando o foco da novela. 

E4 – é, sei la a gente compra igual 

E3 – é apesar de parar a gente sabe que é propaganda.  

E1 – existe foco nas novelas? (risos) 

 

Pergunta 8 

 

E8 – Sim. 

E3 – uhum. 

E3 – a porque tipo, é a mesma coisa que banda esse negocio, quando tu gosta daquela coisa tu 

vai usar o que ta ali, tu gosta daquele ator, tu vai consumir, ir atrás do produto ou... vêm de 

estilo. 

E4 – se tu gostou daquilo que combina contigo, tu vai quer. 

E5 – é... 

E8 – que nem a Paola Oliveira, mas eu não gosto do estilo dela, sim eu gosto dela, mas eu não 

do estilo que ela usa. 

E2 – é que as vezes depende dos dois, do autor ou do estilo e tu acaba consumindo. 
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Vocês acreditam que a partir de uma boa atuação do autor, pode-se despertar o desejo 

de consumo? 

 

E8 – dependendo da roupa sim. 

E3 – se eu me ver bem usando aquilo, acho que sim. 

E1 – eu nunca reparei nisso 

E7 – nunca reparei. 

E8 – é homem não repara né. Em nada na verdade.  

 

Pergunta 9 

 

Todos respondem “Sim” 

E8 – a gente fica triste, porque às vezes esperava que eles ficassem juntos... da uma coisa 

errada e tu ahh... 

E2 – depois tem o tempo e demora. 

E4 – a gente fica indignado. 

E1 – mas é só isso que acontece nas novelas 

E3 – tem gente que chora e fica chocada, tem gente que fica bem. 

E6 – às vezes depois que acaba tu fica pensando no que aconteceu. 

E8 – no final é sempre frustração, porque é sempre ruim. 

E5 – imagina se acontecesse comigo aquilo. 

E3- hei dai muda muito de humor, porque tu ta triste ali, daqui a poco melhora. 

E2 – ééé... 

E8 – um coisa engraçada a tu vai rir, depois sei lá. 
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E vocês acham que se não tivesse telenovela para assistir, vocês teriam essa mudança de 

humor? 

 

E2 – acho que não, a gente ia ficar num tédio. 

E3 – a não sei, não sei. 

E4 – sei lá...  

E8 – eu acho que se não tivesse telenovela tu não passaria a mudar tanto. 

E4 – eu não olho novela sempre sabe, e se meu humor não muda quando não assisto eu acho 

que não mudaria.  

E1 – meu humor muda quando meu time perde.  

E5 – não interfere sabe, mas é legal quando acontece alguma coisa na novela tipo um amor ou 

algo que tu fica mais feliz e não vai ficar triste. 

E3 – mas tem gente que bah, se tem um compromisso e perde um dia de novela e fica mal e 

tal. 

E4 – às vezes tu ta baixo astral e vê alguma coisa que te deixa feliz, tu vê como é importante 

viver. Quando tão viajando e vêm um lugar legal tu não pensa “ahh vale a pena viver”. 

E8 – as vezes mexe com a família, tipo tu ta vendo a novela e alguém da tua faixa etária perde 

um pai ou uma mãe um negocio assim, ai tu pensa “ahh... eu deveria dar mais valor a alguém 

ou minha família”.  

E3 – é... 

 

Pergunta 10 

 

E1 – pra mim não assistir só me divorciando. 

E3 – eu gostaria de assistir mais, pra ficar mais com minha família, porque eu não fico muito. 
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E8 – a minha mãe sempre fala todo fim de novela que desça vez eu não vou mais assistir. “eu 

vou fazer uma coisa ao invés de assistir a novela, mas chega no começo e ai... assiste”. 

E3 – bah pior, bem isso. 

E1 – a mas todo mundo pensa assim. Se não tiver novela eu vou ver outra coisa, duvido o cara 

ficar sem fazer nada.  

E8 – fazer nada agora não sei, procurar outra coisa. 

E8 – a gente evita porque no final é sempre a mesma coisa ai tu pensa, não vou mais assistir 

novela, vou fazer outra coisa, mas ai tu pega e começa a olhar. 

E3 – eu acho que depende da novela, se a novela te prende tu vai olhar mas se a novela tu 

ruim, o roteiro ta ruim tu não vai querer olhar. 

E8 – a mas sempre no horário das nove...  

E3- tipo tem um novela das 18 que é tri boa que tu olha, depois tem uma novela das 21 horas 

que é pior e tu não olha. 

E8 – nos primeiros dias tu não assiste, mas depois pega e tu olha. 

E5 – tu começa assistindo no início meio que pra ta com a família, tu meio que te obriga, mas 

depois tu começa a assistir. 

E4 – não diretamente as vezes, indiretamente tu assiste.  

Vocês procurariam outras emissoras? 

 

E8 – não 

E5 – não 

E3 – sim 

E4 – sim 

E3 – ahh eu to vendo uma nova no SBT. 

E1 – ai tu já pegou pesado. 



63 

 

E8 – é aquela ali, amor e revolução. 

E3– tem uma bem boa que agora eu vi que esses dias começou, que é da Mega Senna algo 

assim. 

E5 – aé que o cara ganhou e tal. 

E4 – ai assim, já que é esse habito de ficar com a família, na frente da televisão. Se não pode 

ir pra internet ou sei lá, procurar alguém pra conversar. 

E2 – na real eu acho que pegaria e trocaria de canal e iria ir lá ver filme.  

E1 – é na real eu chego em casa tipo 21 horas, ai tenho que ficar com minha esposa, então vou 

olhar alguma coisa juntos. 

E8 – minha mãe não deixa de assistir a novela, é pelo habito mesmo.  

 

Quando vai iniciar uma telenovela nova, vocês ficam sabendo desta como?  

 

E2 – Televisão. A propaganda que vai estreia.  

E8 – televisão. 

E5 – a propaganda não fala muito sobre, ai o cara procura na internet alguma coisa sobre, 

quem vai ter, quem vai ta atuando. Pra saber se te interessa, se tu vai assistir ou não.  

E6 – até festa de lançamento aparece nas novelas. 

E8 – geralmente no final das novelas aparece embaixo. Estreia em tal dia.  

E5 – depois a gente começa o procurar nos lugares, em jornal e tal, quem vai aparecer, se a 

gente vai assistir.  

E3 – às vezes ta na revista e tu acaba vendo sem querer.  

 

Vocês reparam alguma mudança nas formas de oferta da telenovela? 
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E3 – melhorou 

E4 – sim 

E3 – sim porque antigamente agora quando vai iniciar uma novela eles colocam coisas 

diferentes, tipo uma mulher fugindo da igreja e depois assista “insensato coração”. 

E5 – mudou isso, antigamente não dava esse tipo de comentário, dava coisa “dia 30 estreia a 

tal tal novela”.  

E2 – é agora acho que chama mais esse negocio diferente. 

E4 – eles tão reparando que tem pessoas que assistem mais televisão e outras nem tanto 

porque cansaram dessa coisa chata e tal, ai agora eles tão usando outros meios pra chamar 

mais atenção e tal. 

E8 – naquela morde e assopra lá eles fizeram um comercial bem legal que era antes de 

começar, botavam a foto dos atores assim, com a musica do Luan Santanna.  

E5 – música super conhecida agora. Colam o pessoal que vai atuar na novela agora e chama 

atenção.  

 

Vocês sentem-se mais atraídos a assistir a telenovela a partir destas novas propostas? 

 

E5 – eu acho que sim porque tipo fica aquela curiosidade do tempo como que vai ser e tal. 

E3 – apesar de tu meio que saber o que ta acontecendo. 

E2 – eu acho o publico ta saindo, ta vendo mais series digamos, é tudo mesmo a babuseira no 

final, antigamente era mais isso. 

E3 – mas é que tem que ver que é tevê aberta, não é todo mundo que tem cabo. 

E2 – mas tem outros canais que tem coisas legais, a Globo parece que bota só uma coisa e fica 

naquilo só um mês. 
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E4 – tem um comercial da novela que te chama atenção e tu não viu, ai tu começa a olhar, 

depois que tu começa a olhar... parece a mesma coisa. 

E3 – aquela novela amor e revolução, é um novela que não é a mesma trajetória das normais, 

conta uma história e parece que chama mais atenção. 

E4 – parece que pela primeira vez na vida tu não vai ver uma coisa que tu já sabe o fim, é uma 

coisa nova. Tipos com outros investigando. 

E3 – é... 

 

Vocês acreditam que a tevê a cabo é mais influente em qual tipo de geração? 

E4 – eu acho que é só nós. 

E8 – é só nós. 

E6 – só a gente.  

E4 – a minha mãe e meu pai que não são viciados assim em novela, se eles tiverem alguma 

coisa pra assistir assistem. 

E2 – o meu pai é jornalista e precisa de informação, ai passa varias horas do dia por canais e 

tal. Mas ele é novo, mas eu acho que é bem mais difícil a minha avó trocar de canal do que ele 

que já conhece as coisas e tal. 

E5 – é eu acho que pelas pessoas velhas não terem antes tevê a cabo e essas coisas, acabam 

não mudando de canal.  

E7 – nós. 

 

Vocês sabiam que a telenovela já teve horários distintos. Algum de vocês chegou a pegar 

esta época? 
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Todos responderam que não, mas concordam que assistem a telenovela das 21 horas dizendo 

que é a das 20 horas.  

E8 – antigamente minha avó conta que mandava minha mãe ir pro quarto dormir no horário 

da novela. Quando eu tinha a idade que minha mãe tinha na época, eu assistia com elas a 

novela, e isso mudou. 

E5 – é verdade.  

E1 – antigamente tinha uma televisão na casa só e tudo mundo tinha que assistir isso. Eu acho 

que a novela vai acabar com o tempo, porque agora cada um tem uma televisão e ao invés de 

ta assistindo a novela a criança ta na internet ou jogando game. 

E5- com a internet a gente pode baixar séries e não precisa olhar televisão.  

E2 – é bem nessas.  

E8 – é verdade, ta perdendo a união. Hoje é mais menina que vê novela, vejo pelo meu irmão 

que quando inicia a novela vai direto pro computador ou fazer as coisas dele. 

 

Pergunta 11. 

 

E5 – tem coisas de drogas e crimes, mas eu acho que eles tão meio que forçando demais... tem 

um negocio que deu numa revista ai que a mulher vai engravidar de uma camisinha usada que 

ela pegou dele. 

E4 – Meu Deus. 

E5 – tem coisas atuais sobre jovens, namoro, faculdade... essas coisas tem, mas na maioria das 

vezes tão apelando demais. 

E8 – mas às vezes é uma coisa que foge muito da realidade. 

E3 – a gente sabe que tem esses negócios de ética e roubo até porque deu esses negócios do 

Detran e esse monte de coisas. Mas tem coisas que eu acho que é demais, meio surreal. 
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E8 – mas tem coisas que é verdade, tipo aquele cara o Cortez, aquele cara consegue se safar 

de tudo porque tem dinheiro e isso não deixa de ser verdade.  

E3 – eles exageram, mas mostram a realidade, até as músicas que eles botaram que país é 

esse. 

 


