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RESUMO: 

 

A presente pesquisa visa descobrir a evolução do perfil do consumo de mídia dos alunos 

do Curso de Publicidade e Propaganda do Centro Universitário Franciscano. Pensando-

se no contexto atual e considerando a importância de compreender o que é mídia e quais 

veículos os jovens da contemporaneidade consomem os capítulos apresentarão dados 

sobre o perfil atual de consumidores das mídias que foram estudadas no decorrer do 

trabalho. Por meio de pesquisa exploratória pode-se fazer o levantamento necessário 

para ter entendimento teórico-prático sobre pesquisas e hábitos de mídia, bem como 

apresentar dados específicos sobre as mídias analisadas. Para isso apresentou-se a 

Pesquisa Brasileira de Mídia 2014 e o Mídia Dados 2013 como principais fontes para 

apurar e, consequentemente, analisar o perfil encontrado por estas pesquisas com a 

realizada neste estudo. Por conseguinte a aplicação de 58 questionários de 34 questões 

com perguntas abertas e fechadas com os alunos do primeiro, quinto e oitavo semestre 

do curso de Publicidade e Propaganda da instituição de ensino supracitada, foi obtida a 

evolução do perfil de consumo de mídia do referido curso. 

 

Palavras-chave: Pesquisa; Mídia; Consumidores; Perfil; Meios. 

 

 

 

ABSTRACT: 

 

This research aims to discover the evolution of the media consumption of the 

students of Advertising and Propaganda of the Franciscan University Center 

profile. Thinking in the current context and considering the importance of 

understanding what is media and what the youth of contemporary vehicles 

consume chapters present data on the current profile of consumers of media that 

were studied in this work. Through exploratory research can make lifting 

necessary to have theoretical and practical understanding of research and media 

habits, as well as provide specific data about the media analyzed. For that 

presented the Brazilian Media Research in 2014 and 2013 as the main media data 

sources to determine and hence analyze the profile found by these searches 

performed with this study. Therefore the completion of the questionnaire with 

students from first, fifth and eighth semester of Publicity and Propaganda of the 

institution aforesaid education, the evolution of media consumption of this course 

profile was obtained. 

 

Keywords: Research; Media; Consumers; Profile; Means.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

 

 

  



6 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1: Perfil dos consumidores do meio. Fonte: Mídia Dados 2013 – Brasil. 14 

Figura 2: Perfil dos consumidores do meio. Fonte: Mídia Dados 2013 – Brasil. 14 

Figura 3: Fonte: Dados IBGE – 2011. Fonte: http://g1.globo.com/ 14 

Figura 4: Perfil dos consumidores do meio. Fonte: Mídia Dados 2013 – Brasil. 16 

Figura 5: Perfil dos consumidores do meio. Fonte: Mídia Dados 2013 – Brasil. 16 

Figura 6: Perfil dos consumidores do meio. Fonte: Mídia Dados 2013 – Brasil. 17 

Figura 7: Perfil dos consumidores do meio. Fonte: Mídia Dados 2013 – Brasil. 18 

Figura 8: Perfil dos consumidores do meio. Fonte: Mídia Dados 2013 – Brasil. 19 

Figura 9: Perfil dos consumidores do meio. Fonte: Mídia Dados 2013 – Brasil. 20 

Figura 10: Perfil dos consumidores do meio. Fonte: Mídia Dados 2013 – Brasil. 20 

Figura 11: Perfil dos consumidores do meio. Fonte: Mídia Dados 2013 – Brasil. 21 

Figura 12: Perfil dos consumidores do meio. Fonte: Mídia Dados 2013 – Brasil. 21 

Figura 13: Perfil dos consumidores do meio. Fonte: Mídia Dados 2013 – Brasil. 23 

Figura 14: Perfil dos consumidores do meio. Fonte: Mídia Dados 2013 – Brasil. 23 

Figura 15: Perfil dos consumidores do meio. Fonte: Mídia Dados 2013 – Brasil. 24 

Figura 16: Perfil dos consumidores do meio. Fonte: Mídia Dados 2013 – Brasil. 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

LISTA DE GRÁFICOS: 

 

Gráfico 1: Sexo predominante e faixa etária do primeiro semestre. 40 

Gráfico 2: Hábito de ler jornal e frequência de leitura de jornal impresso. 41 

Gráfico 3: Qual editoria e em que horário tem o hábito de ler jornal impresso. Se lê 

jornais online. 41 

Gráfico 4: Se tem o hábito de ouvir rádio e com que frequência ouve. 42 

Gráfico 5: Qual emissora, o horário que ouve e qual o programa de rádio costuma ouvir. 

42 

Gráfico 6: Se tem o hábito de ver TV, a frequência e em que horário assiste televisão. 

43 

Gráfico 7: Se tem o hábito de ler revista, com que frequência e onde lê revista. 43 

Gráfico 8: Se tem o hábito de ir ao cinema, a frequência e com que vai assistir filmes. 

44 

Gráfico 9: Para que fins utiliza a internet. 44 

Gráfico 10: Para que fins utiliza as redes sociais. 45 

Gráfico 11: Sexo predominante e faixa etária do quinto semestre. 45 

Gráfico 12: Hábito de ler jornal e frequência de leitura de jornal impresso. 46 

Gráfico 13: Qual editoria e em que horário tem o hábito de ler jornal impresso. Se lê 

jornais online. 46 

Gráfico 14: Se tem o hábito, com que frequência e em que horário ouve rádio. 47 

Gráfico 15: Se assiste TV, com que frequência e em que horário assiste. 47 

Gráfico 16: Se tem o hábito de ler revista, com que frequência e onde lê revista. 48 

Gráfico 17: Se tem o hábito de ir ao cinema, com que frequência e com quem assiste. 48 

Gráfico 18: Com que frequência utiliza a internet e as redes sociais. 48 

Gráfico 19: Para que fins utiliza a internet e as redes sociais. 49 

Gráfico 20: Sexo predominante e faixa etária do oitavo semestre. 49 

Gráfico 21: Se tem o hábito de ler jornal impresso e com que frequência o lê. 50 

Gráfico 22. Se tem o hábito de ouvir rádio, com que frequência e em que horário o 

ouve. 51 

Gráfico 23: Se tem o hábito de assistir TV e em que horário assiste. 51 

Gráfico 24: Se tem o hábito de ler revistas. 51 

Gráfico 25: Se tem o hábito de ir ao cinema, com que frequência vai e com quem assiste 

aos filmes. 52 

Gráfico 26: Que frequência utiliza as redes sociais. 52 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Sumário 

INTRODUÇÃO .......................................................................................................................... 9 

1 MEIO E PERFIL DE CONSUMO ........................................................................................ 12 

1.1 TELEVISÃO ...................................................................................................................... 12 

1.2 RÁDIO ............................................................................................................................... 15 

1.3 CINEMA ............................................................................................................................ 17 

1.4 JORNAL ............................................................................................................................. 19 

1.5 REVISTA ........................................................................................................................... 20 

1.6 INTERNET ......................................................................................................................... 22 

1.7 REDES SOCIAIS ............................................................................................................... 23 

1.7.1 Facebook ......................................................................................................................... 25 

1.7.2 Twitter ............................................................................................................................. 26 

2 PESQUISA E HÁBITOS DE MÍDIA ................................................................................... 27 

2.1 PESQUISA DE MÍDIA ...................................................................................................... 27 

2.2 HÁBITOS DE MÍDIA DO JOVEM BRASILEIRO .......................................................... 29 

2.4 CONFIANÇA NAS NOTÍCIAS DA MÍDIA .................................................................... 32 

2.5 CONFIANÇA NAS PROPAGANDAS DA MÍDIA ......................................................... 33 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS .......................................................................... 36 

3.1 PESQUISA LOCAL ........................................................................................................... 36 

3.2 ESPECIFICAÇÕES METODOLÓGICAS ........................................................................ 36 

3.3 OBJETIVOS DA INVESTIGAÇÃO ................................................................................. 37 

3.3.1 Questão que norteia a pesquisa ........................................................................................ 37 

3.3.2 Objetivos específicos da Investigação ............................................................................. 37 

3.4 INFORMAÇÕES SOBRE O INSTRUMENTO DE INQUÉRITO ................................... 38 

3.5 PLANO DE AMOSTRAS .................................................................................................. 38 

3.6 CATEGORIAS DE ANÁLISE .......................................................................................... 39 

4 APRESENTAÇÃO DOS DADOS RECOLHIDOS ............................................................. 40 

4.1 PERFIL POR SEMESTRE ................................................................................................. 40 

4.1.1 Primeiro semestre ............................................................................................................ 40 

4.1.2 Quinto semestre ............................................................................................................... 45 

4.1.3 Oitavo semestre ............................................................................................................... 49 

5 EVOLUÇÃO DO PERFIL DE CONSUMO DE MÍDIA DOS ALUNOS DO CURSO 

DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO 

FRANCISCANO ...................................................................................................................... 53 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................................... 56 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..................................................................................... 58 

ANEXO A – QUESTIONÁRIO .............................................................................................. 60 

 



9 

 

INTRODUÇÃO 

 

O uso da internet é um exemplo de mídia que evidencia contextos distintos 

da formação dos indivíduos na sociedade brasileira. As sucessivas gerações 

desenvolveram-se em contextos políticos, econômicos e culturais distintos ao longo do 

tempo e uma visualização dessas mudanças possibilita observar a peculiaridade das 

últimas décadas no Brasil: o surgimento da necessidade de aquisição de bens de 

consumo, como é o caso dos computadores. A popularização de equipamentos 

eletrônicos e o aumento de usuários da internet viabilizou o acesso imediato à 

informação, surgiu uma geração que consegue adquirir informações do mundo não 

apenas pelo papel impresso, pelas ondas de rádio ou por meio dos aparelhos televisores. 

Na atualidade a lista de meios que podem ser encontrados hoje é grande e 

com isso surge a preocupação de se tentar descobrir qual é o perfil dos consumidores 

destes meios. O assunto torna-se muito mais complexo hoje, onde, não sabe, ao certo, 

por exemplo, quantos canais de TV um jovem assiste, já que o próprio não para apenas 

na frente da televisão, ele terá o celular conectado nas redes sociais, o tablet para, por 

exemplo, ler notícias, e/ou um notebook para fazer mais tarefas. Desta diversificação e 

complexidade para se descobrir o perfil do atual consumidor as pesquisas que são 

realizadas corroboram para que a publicidade possa continuar persuadindo o público. 

No decorrer deste trabalho será pesquisada a televisão, o rádio, a internet, o 

jornal e outros meios que são a base do mercado publicitário brasileiro desde a década 

de 1930, 1940 e 1950, e tornam-se o pilar da publicidade no mundo. Encontrar-se-á, na 

pesquisa, dados sobre estes investimentos e como as mídias tem investido, assim como, 

qual é o perfil de consumo destas mídias e se há evolução na qualidade de consumo 

destas mídias durante os quatro anos de ensino no curso de Publicidade e Propaganda 

do Centro Universitário Franciscano.  

A escolha desse tema partiu de uma observação do perfil do corpo discente 

do Centro Universitário Franciscano, e por ter o interesse e a curiosidade em 

compreender se os hábitos midiáticos destes alunos evoluem no decorrer dos semestres, 

com isso foram analisados os alunos do primeiro, do quinto e do último semestre, sendo 

assim verificando a existência dessas vicissitudes. O fato de o pesquisador ter se 

identificado mais com a área de atendimento, dentro as tantas concedidas por este ramo, 

surgiu também à necessidade de pesquisar mais o consumidor, com isto pensou que a 
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pesquisa se tornaria relevante para seu futuro quanto para o próprio curso, abrindo assim 

oportunidades para novas pesquisas, dentro do Centro Universitário Franciscano, sobre 

o mesmo tema. 

Pensando-se no contexto atual e considerando a importância de 

compreender o que é mídia e quais veículos os jovens da contemporaneidade 

consomem, este trabalho objetiva apurar o seguinte problema de pesquisa: qual o perfil 

do consumo de mídia dos alunos do Curso de Publicidade e Propaganda do Centro 

Universitário Franciscano. Quanto a isso a pesquisa foi realizada com alunos do 

primeiro, do quinto e do oitavo semestre do curso. 

Os objetivos específicos são: realizar um levantamento bibliográfico do 

perfil atual dos consumidores de mídia; fazer um mapeamento do consumo de mídia dos 

alunos do primeiro, quinto e último semestre do curso de Publicidade e Propaganda no 

Centro Universitário Franciscano e, ao final, comparar estes dados com a Pesquisa 

Brasileira de Mídia – 2014, realizada pela Secretaria de Comunicação Social da 

Presidência da República. 

Primeiramente o referencial teórico dará embasamento teórico sobre os meios a 

serem analisados e apresentará alguns dados sobre o perfil do consumidor de cada 

mídia, trazendo pontos fortes e fracos de cada um conforme foram apresentados no 

decorrer do trabalho, e para dar fundo à análise dos dados levantados pelos 

questionários aplicados aos alunos do curso. Já o segundo capítulo apresentará dados 

sobre as pesquisas acerca das mídias que os jovens mais usufruem e, consequentemente, 

também traz informações sobre o perfil clássico de consumidores dos meios a serem 

estudados na pesquisa. 

Em um segundo instante esta pesquisa traz informações sobre pesquisas de 

mídia e hábitos de consumo de mídia. Para realizar esta etapa do trabalho foi estudado a 

segunda edição do livro Mídia de A a Z de José Carlos Veronezzi, fundamentando os 

princípios e motivos para se fazer uma pesquisa de mídia. Todavia, através da “Pesquisa 

Brasileira de Mídia - 2014” foram levantados dados sobre o perfil de mídia do 

consumidor jovem brasileiro, para que pudesse ser alcançado o objetivo norteador desta 

pesquisa. 

A seguir são apresentados os dados obtidos com as respostas do questionário 

realizado com três diferentes semestres do curso de Publicidade e Propaganda do Centro 

Universitário Franciscano. Após a exposição do perfil de cada semestre, o pesquisador 

apresenta qual é o perfil de consumo de mídia dos alunos do curso supracitado, 
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confrontando-o com o perfil dos consumidores de mídia, encontrado na “Pesquisa 

Brasileira de Mídia - 2014”. 
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1 MEIO E PERFIL DE CONSUMO 

 

Este primeiro capítulo tem o objetivo de orientar o leitor a partir de conceitos 

teóricos necessários para entender a pesquisa aqui realizada. Nesse sentido, através de 

pesquisa bibliográfica e netnográfica em sites de pesquisa de mídia
1
, procura-se 

compreender conceitos chaves de como um dos meios de comunicação, aqui 

apresentados, funciona, e qual perfil dos seus consumidores de mídia. Para fins de 

organização lógica para o leitor, em relação à mídia eletrônica foram estudados a 

televisão, o rádio e o cinema; já na mídia impressa foram os jornais e revistas e, por fim, 

no meio digital a internet e redes sociais (Twitter e Facebook).  

As informações coletadas sobre o perfil conhecido dos consumidores de mídia 

deram subsídios para que o pesquisador compreendesse qual é o perfil de consumo de 

mídia dos alunos do Curso de Publicidade e Propaganda do Centro Universitário 

Franciscano, assim pode analisá-las e confrontá-las no capítulo chamado análise dos 

dados coletados.  

1.1 TELEVISÃO 

 

A televisão configura-se como a percussora da era da mídia de massa, também 

foi o meio mais valorizado, embora nos últimos anos o uso tenha diminuído um pouco, 

no ano de 2012
2
, obteve bons resultados comparado aos anos anteriores. No meio de 

tantas inovações, a televisão acabou se transformando e adaptando-se ao perfil de seus 

consumidores. A integração tornou-se maior com o seu público através do meio digital 

e segundo o Diretor Comercial da Rede Globo, Carlos Henrique Nascimento, “A TV 

está se adaptando melhor às mudanças tecnológicas que qualquer outro segmento de 

mídia.” (Mídia Dados, 2013, pag. 246).  

                                                 
1
 As informações serão retiradas dos sites Box 1824 – Office for Inovation, Consume and Culture 

Research (http://www.box1824.com.br/) e Grupo de Mídia São Paulo (http://www.gm.org.br/page/midia-

dados). 

 

2
 Informação disponível em: <http://midiadadosrdp.digitalpages.com.br/html/reader/119/15659> página 

246. Acesso em 15 de março de 2014. 

 

http://www.box1824.com.br/
http://www.gm.org.br/page/midia-dados
http://www.gm.org.br/page/midia-dados
http://midiadadosrdp.digitalpages.com.br/html/reader/119/15659
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Assim, como todos os meios de comunicação, a TV tem suas vantagens. O 

movimento, as cores, o áudio, a sua abrangência, tanto em área de cobertura quanto o 

número de pessoas que assistem a mensagem que o anunciante está passando. Muniz 

afirma que a televisão “é o meio mais completo, real e convincente. O telespectador 

pode ver como se usa o produto, o que ajuda a fixar a embalagem e a marca na memória 

do consumidor determinando uma influência decisiva na compra.” (MUNIZ, 2004, p. 

52). A televisão faz com que o consumidor sinta as emoções da marca, fazendo com que 

o anunciante seja lembrado.  

Para Sant’anna (2009, p. 162) “um anúncio tem de ser agressivo, rápido, 

persuasivo e objetivo. Tem de prender as pessoas pela emoção, único jeito de conseguir 

tudo isso em tão pouco tempo”, a fim de se destacar na mente do consumidor numa era 

de tantos estímulos simultâneos. Estas informações fazem com que o consumidor sinta-

se mais persuadido, ou seja, um anúncio bem produzido acaba se tornando fator 

decisivo na hora da compra. 

Em contrapartida a essas vantagens se tem as desvantagens, e uma são os altos 

valores a serem pagos pela inserção
 
comercial na base de 30 segundos. Um filme 

publicitário bem produzido e veiculado em horário nobre (20h às 23h), na Rede Globo 

de Televisão, tem um investimento alto. Por exemplo, na mesma emissora, das 

22h30min às 23h15min, o valor a ser pago por 30 segundos de comercial em rede 

nacional é R$ 490.000,00
3
, já na região de Santa Maria o valor fica em R$ 1.853,00

4
 e, 

usando o mesmo horário e a mesma emissora, a audiência chega a 27 pontos
5
, fazendo 

assim com que muitas empresas não consigam efetuar este investimento. Entretanto, a 

realidade vem se modificando, visto que há mais opções de investimento para todos os 

tipos de anunciantes, como relata o Sr. Elian Trabulsi, Diretor da Rede Record: “A 

maior prova é que temos uma série de pequenas empresas de menor porte anunciando 

na TV, até por que há várias opções” (Mídia Dados, 2013, p.250). 

                                                 
3
 Informação disponível em: <http://www.jovedata.com.br/cgi-bin/dttvmn.exe?codigo=GLO>. Acesso em 

28 de abril de 2014. 

4
 Informação disponível em:<https://www.comercialgruporbs.com.br/assets/tabelas/TV%20-

%20Outubro%202013v.pdf>. Acesso em 28 de abril de 2014. 

5
 Informação disponível em: http://www.ibope.com.br/pt-

br/conhecimento/TabelasMidia/audienciadetvsp/Paginas/TOP-5-S%C3%83O-PAULO--SEMANA-

15.aspx. Acesso em 28 de abril de 2014. 

http://www.jovedata.com.br/cgi-bin/dttvmn.exe?codigo=GLO
https://www.comercialgruporbs.com.br/assets/tabelas/TV%20-%20Outubro%202013v.pdf
https://www.comercialgruporbs.com.br/assets/tabelas/TV%20-%20Outubro%202013v.pdf
http://www.ibope.com.br/pt-br/conhecimento/TabelasMidia/audienciadetvsp/Paginas/TOP-5-S%C3%83O-PAULO--SEMANA-15.aspx
http://www.ibope.com.br/pt-br/conhecimento/TabelasMidia/audienciadetvsp/Paginas/TOP-5-S%C3%83O-PAULO--SEMANA-15.aspx
http://www.ibope.com.br/pt-br/conhecimento/TabelasMidia/audienciadetvsp/Paginas/TOP-5-S%C3%83O-PAULO--SEMANA-15.aspx
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O perfil de consumidores desta mídia é, em sua maioria, mulheres, com a faixa 

etária entre 20/29 anos, da classe econômica C1. 

 

Figura 1: Perfil dos consumidores do meio. Fonte: Mídia Dados 2013 – Brasil. 

 

Figura 2: Perfil dos consumidores do meio. Fonte: Mídia Dados 2013 – Brasil. 

   

Conforme nos mostra as pesquisas do IBGE, podemos ver os dados na Pesquisa 

Nacional por Amostras Domicílios (PNAD), o número de televisores no Brasil 

ultrapassa os 54 milhões de lares, o que significa que existem menos geladeiras que 

televisão
6
 na casa dos brasileiros. Estes dados corroboram para que o anunciante cada 

vez mais passe a investir no meio de comunicação televisão.  

 

Figura 3: Fonte: Dados IBGE – 2011. Fonte: http://g1.globo.com/ 

                                                 
6
 Informação disponível em: <http://g1.globo.com/economia/noticia/2012/09/numero-de-casas-com-tv-

supera-o-das-que-tem-geladeira.html>. Acesso em 16 de março de 2014. 

http://g1.globo.com/economia/noticia/2012/09/numero-de-casas-com-tv-supera-o-das-que-tem-geladeira.html
http://g1.globo.com/economia/noticia/2012/09/numero-de-casas-com-tv-supera-o-das-que-tem-geladeira.html
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1.2 RÁDIO 

 

O rádio, um meio com maior difusão entre as classes sociais, tem como uma das 

principais vantagens à elevada cobertura demográfica, alcance e penetração. Como um 

meio de comunicação, o rádio tem um baixo custo e um alto retorno para o anunciante, 

por exemplo, na região da grande São Paulo o índice de audiência trimestral de 2014 

(Jan., Fev. e Mar.) das rádios FM, ficou com a média de 11,69%
7
. Já na região da 

grande Porto Alegre este índice foi de 12,18%
8
 e considerando que a pesquisa desta 

evolução trimestral é feita do horário das 05h00 às 00h00. Muniz (2004, p.51), ainda 

afirma que “o ouvinte pode, ao mesmo tempo em que ouve o seu programa preferido, 

fazer outras tarefas, por que o rádio não absorve sua atenção total”.  

No Rio Grande do Sul, por exemplo, tem 773
9
 emissoras de rádio e esse número 

eleva a gama de variedade e oportunidades que o anunciante tem de escolher qual 

dessas emissoras está ligada diretamente com o seu público alvo, sendo assim um fator 

para que os anunciantes invistam neste meio, já que abrange tantas pessoas ao mesmo 

tempo. Por exemplo, um mesmo anunciante pode mostrar sua marca em mais de uma 

rede. E as emissoras buscam investir cada vez mais em melhorias, para que o alcance 

seja maior, investem em tecnologia para melhorar, tanto para o anunciante quanto para 

o ouvinte. 

Embora as rádios tenham seus públicos mais definidos, elas conseguem atingir 

um maior número de diferentes públicos, entretanto o anunciante tem como escolher a 

rede que mais se encaixa com o seu público alvo. Desta maneira se o anunciante tem o 

seu público alvo definido, fica mais fácil a escolha da emissora na qual ele vai divulgar 

sua marca, produto e/ou ideia. 

Isto se deve ao aumento de emissoras e que se posicionam, por exemplo, como 

uma emissora para jovens, de notícias e outras. Conforme a pesquisa do Grupo de Mídia 

São Paulo, quem consome mais esta mídia são mulheres, embora a diferença entre os 

gêneros seja pouca, onde 52% das mulheres ouvem rádio e 48% dos homens o ouvem. 

                                                 
7
 Informação disponível em: <http://www.ibope.com.br/pt-

br/conhecimento/TabelasMidia/audienciaderadio/Paginas/GRANDE-SAO-PAULO-EVOLUCAO-

TRIMESTRAL-2014.aspx>. Acesso em 28 de abril de 2014.  

8
 Informação disponível em: <http://www.ibope.com.br/pt-

br/conhecimento/TabelasMidia/audienciaderadio/Paginas/GRANDE-PORTO-ALEGRE-EVOLUCAO-

TRIMESTRAL-2014.aspx>. Acesso em 28 de abril de 2014.  

9
 Informação disponível em: <http://www.microfone.jor.br/saiba.htm>. Acesso em 28 de abril de 2014.  

http://www.ibope.com.br/pt-br/conhecimento/TabelasMidia/audienciaderadio/Paginas/GRANDE-SAO-PAULO-EVOLUCAO-TRIMESTRAL-2014.aspx
http://www.ibope.com.br/pt-br/conhecimento/TabelasMidia/audienciaderadio/Paginas/GRANDE-SAO-PAULO-EVOLUCAO-TRIMESTRAL-2014.aspx
http://www.ibope.com.br/pt-br/conhecimento/TabelasMidia/audienciaderadio/Paginas/GRANDE-SAO-PAULO-EVOLUCAO-TRIMESTRAL-2014.aspx
http://www.ibope.com.br/pt-br/conhecimento/TabelasMidia/audienciaderadio/Paginas/GRANDE-PORTO-ALEGRE-EVOLUCAO-TRIMESTRAL-2014.aspx
http://www.ibope.com.br/pt-br/conhecimento/TabelasMidia/audienciaderadio/Paginas/GRANDE-PORTO-ALEGRE-EVOLUCAO-TRIMESTRAL-2014.aspx
http://www.ibope.com.br/pt-br/conhecimento/TabelasMidia/audienciaderadio/Paginas/GRANDE-PORTO-ALEGRE-EVOLUCAO-TRIMESTRAL-2014.aspx
http://www.microfone.jor.br/saiba.htm
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A classe social que mais consome esta mídia é a C1, e a faixa etária fica entre 20/29 

anos. Os motivos para que sejam as mulheres é que muitas delas são donas de casa e 

acabam fazendo seus afazeres ouvindo rádio. Segundo Sant’Anna as rádios podem ser 

organizadas de duas maneiras: AM e FM. Sant’Anna (2009, p.214), afirma que: “AM – 

rádio com conteúdo mobilizador, prestação de serviço, proximidade com a comunidade 

e com o ouvinte. FM – tradicionalmente editorial de lazer, desmobilizante, menos 

urgente, pouco serviço, notícias generalizadas”. 

   

Figura 4: Perfil dos consumidores do meio. Fonte: Mídia Dados 2013 – Brasil. 

 

Figura 5: Perfil dos consumidores do meio. Fonte: Mídia Dados 2013 – Brasil.  

  

O rádio, como um meio de prestador de serviço para a população, procura 

investir em informação de qualidade para o ouvinte. Na mesa redonda organizada pelo 

Grupo de Mídia São Paulo, Fernando Pereira, Gerente comercial do SGR – Sistema 

Globo de Rádio, cita que “temos uma alta demanda pelas informações sobre trânsito, e o 

rádio cumpre muito bem seu papel, ajudando a orientar a população” (Mídia Dados, 

2013, p.372). Com isso, hoje em dia, até mesmo as rádios voltadas para o público jovem 

com conteúdo mais teen tem trabalhado com informações cotidianas, como, por 

exemplo, sobre o trânsito, notícias atuais, programações de entretenimento, entre outros. 

Como até mesmo as rádios intituladas para o público jovem vêm trazendo 

informações do dia-a-dia, a tradicional forma de se ouvir este meio vêm crescendo, e as 

emissoras tem se profissionalizado e se preocupam cada vez mais em atingir o seu 

público de forma diferente. Com isso investem em mobiles e outras formas, essa 
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expansão resulta em um aumento em relação ao número de ouvintes e, 

consequentemente, de anunciantes, e também ocorrendo o aumento do número de rádios 

online e, como afirma Mauricio Jacob, Diretor da Rádio Disney (rádio online): “houve 

uma mudança no hábito de consumo. Não importa a partir de qual aparelho a 

programação é acessada. O que nos interessa é o consumo da programação” (Mídia 

Dados, 2013, p.374). Em linhas gerais, o objetivo é o alcance de maior número possível 

de ouvintes, não importando o aparelho pela qual a rádio é sintonizada.  

1.3 CINEMA 

 

O cinema vem crescendo no meio publicitário, por isso as estratégias de 

comunicação forem bem elaboradas podem contar com este meio, não contemplando o 

público com apenas propriamente o filme, mas também persuadindo e seduzindo o 

consumidor. Segundo o que Renato Spinelli, gerente comercial na Kinomaxx, 

comentou, na mesa redonda organizada pelo Grupo de Mídia São Paulo, essa mudança 

deve servir para que as agências publicitárias unam-se com as comercializadoras de 

pesquisa. Spinelli (Mídia Dados, 2013, p.530), afirma que “hoje temos softwares que 

auditam as audiências semanalmente: consigo entregar em duas ou três horas a 

informação exata sobre a audiência da sessão onde o comercial entrou”. Dessa maneira 

podendo-se dar mais informações para o anunciante na hora de decidir em usar esta 

mídia.  

O perfil de consumidores deste meio é de uma classe econômica razoavelmente 

mais elevada em comparação com outros meios e isso se deve ao custo mais alto, 

devido a mudanças de contextos econômicos, claro, melhorias que os próprios 

responsáveis fazem para dar maior conforto e melhor entretenimento ao consumidor.  

  

Figura 6: Perfil dos consumidores do meio. Fonte: Mídia Dados 2013 – Brasil. 

As salas de cinema geralmente ficam em shoppings e são de fácil acesso, 

mas pelo fato da taxa de aluguel ser alta, os preços das bilheterias tornam-se mais altos. 
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Com isto, foram criadas alternativas para que a classe de baixa renda também pudesse 

usufruir deste meio, por exemplo, em um dia da semana o valor da sessão cai para a 

metade do preço. Essa alternativa criada fez com que grandes redes de cinema 

investissem mais no interior. Adriana Cacace, Diretora Geral da Flix Media afirmou 

(Mídia Dados, 2013, p.530), na mesa redonda organizada pelo Grupo de Mídia São 

Paulo que “grandes redes, no passado, não entravam em cidades com 500 mil 

habitantes, mas essa história mudou. A Cinemark tem inaugurado dez novos cinemas 

por ano em mercados menores”.  

E a principal vantagem do cinema, como cita Muniz (2009, p.52) é que ele “une 

a imagem, som, cor e movimento como a televisão”. Outros aspectos que tornam as 

salas de cinema uma boa estratégia de marketing é a seletividade do público alvo, pois o 

anunciante pode escolher a sala e/ou o filme. Já, Sant’Anna (2009, p.220) afirma que “é 

possível gerar ações diferenciadas com alguma facilidade, como a utilização de 

“diálogos” entre o comercial exposto na tela e atores presente na sala”, tratando assim 

como uma estratégia diferenciada para atrair o público-alvo. No Rio Grande do Sul, por 

exemplo, a Flix Media
10

 atua em 23 salas e teve como média de público, no ano de 

2013, 1,6 milhões
11

 de espectadores. 

Como Muniz (2004) afirma, a comercialização desse meio é feita através de 

cine-rotativos ou cine-semanas, onde, respectivamente, um se dá pela compra de 

pacotes e outro se compra a inserção em todas as seções ou da preferência do 

anunciante. A faixa etária consumida por este meio são, em sua maioria, mulheres entre 

20/29 anos.  

 

Figura 7: Perfil dos consumidores do meio. Fonte: Mídia Dados 2013 – Brasil. 

                                                 
10

 Empresa que comercializa publicidade nas salas da Cinemark e Kinoplex. 

11
 Informação disponível em: <http://www.flixmedia.com.br/pdf/FlixMedia_MidiaKit2014.pdf>. Acesso 

em 28 de abril de 2014.  

http://www.flixmedia.com.br/pdf/FlixMedia_MidiaKit2014.pdf
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Figura 8: Perfil dos consumidores do meio. Fonte: Mídia Dados 2013 – Brasil. 

 

Um dado que o Grupo de Mídia São Paulo apresenta (Mídia Dados, 2013 p.530), 

“é que o aumento foi consideravelmente alto na venda de bilheterias, onde, em 2009 

eram vendidos 90 milhões de ingressos anuais, em 2012 essa marca ultrapassou os 170 

milhões”.  

1.4 JORNAL 

 

O jornal impresso é o considerado meio de comunicação mais antigo do mundo. 

Muniz (2004, p.48) afirma que uma das vantagens deste meio é a “credibilidade e 

confiança que passa ao leitor”. E ainda, segundo Muniz (2004), o modelo do jornal 

brasileiro é basicamente informativo, traz as informações do dia anterior e na maioria 

das cidades são diários e matutinos. 

De acordo com Muniz (2004) os formatos dos jornais podem ser tabloides ou 

Standard, que são o padrão clássico. No Rio Grande do Sul, por exemplo, os jornais são 

em formato tabloide, ou seja, junto deles podem vir cadernos especiais, por exemplo, 

um editorial que seja publicado somente no fim de semana ou outro dia específico da 

semana. No Brasil o estilo mais predominante é o clássico (standard). Uma das 

principais desvantagens deste meio é a curta vida, que é de apenas um dia. Outra, como 

apresenta Sant’Anna, é que “o jornal vem perdendo seu principal atributo de ser 

informativo com imediatismo (papéis assumidos de maneira mais eficiente pela TV e 

pela internet), e vem se tornando mais reflexivo (de certa forma, sobrepondo-se às 

revistas), o que pode alterar o perfil do leitor” (2009, p.217). 

Mesmo assim, até hoje o jornal é muito valorizado, e embora muito se fale que 

ele iria terminar com a chegada da era digital, o tempo mostrou o contrário, como pode 

se ver em um exemplo, o valor do cm/col
12

 no jornal Diário de Santa Maria é, nos 

                                                 
12

 Cm/col: centímetro por coluna é como são medidos os anúncios de um jornal impresso. 
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principais cadernos em dias úteis, R$ 48,10, e em sábados e domingos, R$ 60,00
13

. 

Mesmo assim, como os outros meios fizeram os jornais também se aliaram a internet e 

hoje, o que podemos ver é que o mesmo jornal impresso pode ser lido em versões 

digitais e, muitas vezes, com matérias mais completas. O perfil de consumo deste meio 

é, em específico, usufruído por homens, de classe média C1 e idade entre 20/29 anos.  

 

Figura 9: Perfil dos consumidores do meio. Fonte: Mídia Dados 2013 – Brasil. 

 

Figura 10: Perfil dos consumidores do meio. Fonte: Mídia Dados 2013 – Brasil. 

1.5 REVISTA 

 

As revistas possuem variedade de conteúdos, diversificados temas e estilos 

diferentes que são elementos que distinguem os grupos em que os seus consumidores se 

encaixam. Como afirma Sant’Anna (2009, p.216), “existem revistas masculinas; 

femininas; para crianças; para meninos e meninas adolescentes; para fãs de armas; 

carros; motos; notícias ou fofocas”. Atualmente no Brasil, são 337 títulos filiados ao 

IVC
14

.  

Este número de títulos faz com que os anunciantes, que tenham o seu público 

alvo definido, optem por uma ou outra revista. Um exemplo desta variedade, que o 

anunciante tem para escolher, é a Editora Abril, que em março de 2014 tornou-se líder 

                                                 
13

 Informações disponíveis em: <https://www.comercialgruporbs.com.br/assets/tabelas/JORNAIS%20-

%20Abril%202014%20v13.pdf>. Acesso em 29 de abril de 2014.  

14
 Informação disponível em: <http://midiadadosrdp.digitalpages.com.br/html/reader/119/15659> página 

448. Acesso em 29 de abril de 2014. 

https://www.comercialgruporbs.com.br/assets/tabelas/JORNAIS%20-%20Abril%202014%20v13.pdf
https://www.comercialgruporbs.com.br/assets/tabelas/JORNAIS%20-%20Abril%202014%20v13.pdf
http://midiadadosrdp.digitalpages.com.br/html/reader/119/15659
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de assinaturas digitais pagas
15

 com mais de 500 mil assinaturas. Dessa maneira, 

segundo Sant’Anna (2005), não se deve julgar estes veículos pela tiragem em si, mas 

pela qualidade que têm os seus leitores, ou seja, o consumidor da revista “X” é 

segmentado, interessando saber somente se vai abranger o público alvo anunciante, se 

tem boa circulação entre essas classes. Segundo a pesquisa Mídia Dados 2013, realizada 

pelo Grupo de Mídia São Paulo, os perfis econômico, etário e de gênero que mais usam 

deste meio são: classe B2, de idade entre 20/29 anos e são do sexo feminino. 

  

Figura 11: Perfil dos consumidores do meio. Fonte: Mídia Dados 2013 – Brasil. 

 

Figura 12: Perfil dos consumidores do meio. Fonte: Mídia Dados 2013 – Brasil. 

 

E, segundo Muniz (2004), algumas das vantagens da revista é a qualidade do 

papel que ela oferece. O mesmo pode dar mais credibilidade, confiança e clareza ao 

leitor. Além de que a imagem pode ser de muito mais qualidade que, por exemplo, de 

um jornal. Outro fator relevante para o anunciante usufruir deste meio de comunicação é 

que, como afirma Muniz (2004, p.49), “a revista é lida com mais calma (pela sua 

duração), o que permite textos mais longos, explicativos”. Este meio tem as seguintes 

opções de veiculação: semanal, quinzenal, mensal, anual, trimestral e/ou bimestral. 

Sant’Anna (2009, p.216) afirma que a maior desvantagem de se anunciar em 

uma revista “é o alto preço por exemplar, que tende a se tornar discriminante de 

                                                 
15

 Informação disponível em: < http://grupoabril.com.br/pt/imprensa/releases/abril-torna-se-lider-de-

assinaturas-digitais-pagas >. Acesso em 29 de abril de 2014. 

http://grupoabril.com.br/pt/imprensa/releases/abril-torna-se-lider-de-assinaturas-digitais-pagas
http://grupoabril.com.br/pt/imprensa/releases/abril-torna-se-lider-de-assinaturas-digitais-pagas
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determinados segmentos da população”. E, como já fora citado em outros meios, a 

revista também se aproveitou do advento da internet para que não caísse em número de 

vendas, criando aplicativos para dispositivos móveis. Com isso fazendo com que o 

assinante possa ler, além da sua revista em forma física, também em Tablet. Um 

exemplo, que o Grupo de Mídia São Paulo traz, através do Mídia Dados (2013, p.406) 

traz é a revista Veja, que, ao longo dos últimos 5 anos aumentou a sua circulação e isso 

se deve ao aumento de leitura através do Tablet. Na mesa Redonda, organizada pelo 

Grupo de Mídia São Paulo, Thais Chede Soares, Diretora de publicidade da Editora 

Abril, “afirma que o meio está se expandindo para o digital, hoje considerado uma 

continuidade da plataforma impressa”.  

1.6 INTERNET 

 

A lógica da rede é a congregação que forma uma nova cultura e que Lévy 

denomina de cultura do ciberespaço, ou “cibercultura”:  

O ciberespaço (que também chamarei de “rede”) é o novo meio de 

comunicação que surge da interconexão mundial dos computadores. O termo 

especifica não apenas a infra-estrutura material da comunicação digital, mas 

também o universo oceânico de informações que ela abriga, assim como os 

seres humanos que navegam e alimentam esse universo. Quanto ao 

neologismo “cibercultura”, especifica aqui o conjunto de técnicas (materiais e 

intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de  

pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento 

do ciberespaço. (LÉVY, 1999, p.17)  
 

A internet, considerada como a mídia que se consolidou mais rápido que todas 

as outras. “A internet levou menos de dez anos, da sua disponibilidade pública em 1980, 

nos EUA, e ainda chamada de Arpanet, à sua popularização em 1990” SANT’ANNA 

(2005, p.178). O que mostra exatamente o contrário que ocorreu com as chamadas 

mídias tradicionais. A tecnologia foi causa principal para que isso ocorresse, ao 

contrário do jornal, por exemplo, as notícias na internet, hoje em dia, são praticamente 

instantâneas, já o jornal as notícias são do dia anterior. 

Essa agilidade que a internet teve foi devido a ela ter acelerado etapas de 

crescimento, ela surgiu e já se tornou o meio mais usado, pois, como afirma Sant’Anna 

ela “já contava com todos os recursos intrínsecos dos outros meios: texto, imagem, som 

e movimento e já estava apoiada na tecnologia” (2005, p.178). 
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Atualmente a internet é o segundo meio de comunicação mais usado pelos 

brasileiros
16

. Castells (2003) afirma que o uso adequado da internet tornou uma fonte 

decisiva de produtividade e competitividade para negócios de todo tipos e, para a 

publicidade, a mesma, atualmente, é usada como uma complementação de outros meios, 

por exemplo, um anúncio que é publicado em um comercial na televisão pode ter 

continuidade no site da empresa e ou algum outro site, por exemplo, o Youtube. Pode 

ser visto, nas figuras abaixo, que o perfil de consumidor deste meio de comunicação é 

igual, ou seja, 50% masculino e 50% feminino da classe econômica B2 e de idade entre 

20/29 anos.  

  

Figura 13: Perfil dos consumidores do meio. Fonte: Mídia Dados 2013 – Brasil. 

 

Figura 14: Perfil dos consumidores do meio. Fonte: Mídia Dados 2013 – Brasil. 

1.7 REDES SOCIAIS 

 

O termo rede social começou a ser usado há um século quando sociólogos, 

antropólogos e biólogos o usavam para designar um conjunto complexo de relações 

interpessoais dentro de um mesmo sistema, e assim reitera Recuero (2009). 

O estudo da sociedade a partir do conceito de rede representa um dos focos 

de mudança que permeia a ciência durante todo o século XX. Mas, quando 

pensamos o uso das mídias sociais com foco educacional encontramos 

algumas lacunas a serem preenchidas e muitas perguntas para serem 

respondidas. (RECUERO, 2009, p. 17) 

 

                                                 
16

 Informação disponível em: <http://www.publiminas.com/2014/04/consumo-de-midia-internet-e-o-

segundo-meio-de-comunicacao-mais-usado-indica-ibope/>. Acesso em 29 de abril de 2014. 

http://www.publiminas.com/2014/04/consumo-de-midia-internet-e-o-segundo-meio-de-comunicacao-mais-usado-indica-ibope/
http://www.publiminas.com/2014/04/consumo-de-midia-internet-e-o-segundo-meio-de-comunicacao-mais-usado-indica-ibope/
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Define-se como rede social todo e qualquer contato que temos com duas ou mais 

pessoas e, Duarte (2008, p.156), afirma que "redes não são, portanto, apenas uma outra 

forma de estrutura, mas quase uma não estrutura, no sentido de que parte de sua força 

está na habilidade de se fazer e desfazer rapidamente". Para Recuero (2009, p.102) 

“uma rede social é definida como um conjunto de dois elementos: atores (pessoas, 

instituições ou grupos; os nós da rede) e suas conexões (interações ou laços sociais)”.  

A internet possibilitou que estas redes aumentassem como refere Recuero (2009, 

p.24), “a internet trouxe diversas mudanças para a sociedade. Entre essas mudanças, 

temos algumas fundamentais. A mais significativa, para este trabalho, é possibilidade de 

expressão e sociabilização através de ferramentas de comunicação mediada pelo 

computador (CMC)”. Portanto, as redes sociais, criam atores onde eles podem interagir, 

comunicar-se com outras pessoas de qualquer lugar do mundo, construir-se e formar 

rastros de sua identidade. 

Conforme Recuero (2009, p.25), a rede social na internet possui alguns 

elementos característicos, mas o foco principal são os atores que, como a própria autora 

define “são os primeiros elementos da rede social, representados pelo nós (ou nodos)”. 

Um ator então é constituído, na internet, de maneira diferenciada, onde se trabalha com 

a ideia de que ele está representando ou construindo um ator social cibernético através 

de meios como o Facebook e Twitter, que serão estudados nesta pesquisa enquanto 

opções de veículos digitais.  

Na pesquisa Mídia Dados 2013 que o Grupo de Mídia São Paulo realizou, pode-

se ver que quem mais usa as mídias sociais são 50,4% mulheres e 49,6% homens. 

Também, na mesma pesquisa, se tem os dados de que a idade dos consumidores fica 

com 31,7% com pessoas entre 25/34 anos e que, em grande maioria, 54,9%, habitam a 

região sudeste.  

 

Figura 15: Perfil dos consumidores do meio. Fonte: Mídia Dados 2013 – Brasil. 
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Figura 16: Perfil dos consumidores do meio. Fonte: Mídia Dados 2013 – Brasil. 

1.7.1 Facebook 

 

O Facebook é um sistema que surgiu no ano de 2004 criado por Mark 

Zuckerberg quando ele ainda era aluno da universidade de Harvard localizada nos 

Estados Unidos. E, segundo Recuero (2009) o Facebook foi criado especialmente para 

alunos que estivessem saindo do ensino médio (nos Estados Unidos o mesmo significa 

High School) e para os que estariam entrando em uma faculdade. Recuero (2009, p.172) 

cita que “o foco inicial era criar uma rede de contatos em um momento crucial da vida 

de um jovem universitário: o momento que este sai da escola e vai para universidade”, 

tratando assim como uma rede voltada apenas para jovens interagirem uns com os 

outros. 

O Facebook teve seu ápice em outubro de 2012, quando chegou a marca de 1 

bilhão de usuários
17

. Neste mesmo dia, a empresa divulgou um perfil dos seus usuários, 

na qual a faixa etária é de 22 anos. 

Conforme afirma Leonardo Tristão, Diretor-geral do Facebook no Brasil, em 

entrevista dada à equipe do G1
18

, o país é hoje o terceiro País com o maior número de 

usuários, entretanto, em relação a acessos diários na ferramenta, fica atrás, apenas, dos 

Estados Unidos, ou seja, em segundo lugar
19

.  

Conforme apresenta a Pesquisa Brasileira de Mídia – 2014, o Facebook é o site 

mais lembrado pelos brasileiros, e tem como perfil, jovens entre 16 e 25 anos, com 

pouca diferença entre o sexo masculino e feminino e com renda familiar de até um 

salário mínimo. 

                                                 
17

 Informação disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/tec/2012/10/1163808-facebook-mostra-o-

raio-x-de-1-bilhao-de-usuarios.shtml>. Acesso em 27 de abril de 2014. 

18
 G1 – Portal de Notícias da Globo. 

19
 Informação disponível em: <http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2013/09/brasil-e-o-2-pais-com-

mais-usuarios-que-entram-diariamente-no-facebook.html>. Acesso em 29 de abril de 2014. 

http://www1.folha.uol.com.br/tec/2012/10/1163808-facebook-mostra-o-raio-x-de-1-bilhao-de-usuarios.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/tec/2012/10/1163808-facebook-mostra-o-raio-x-de-1-bilhao-de-usuarios.shtml
http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2013/09/brasil-e-o-2-pais-com-mais-usuarios-que-entram-diariamente-no-facebook.html
http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2013/09/brasil-e-o-2-pais-com-mais-usuarios-que-entram-diariamente-no-facebook.html
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1.7.2 Twitter 

 

Considerado um microblogging, tem como sua principal característica as frases 

curtas, de até 140 caracteres, Recuero (2009, p.174), apresenta-nos que “o twitter é 

estruturado com seguidores e pessoas a seguir, onde o twitter pode escolher quem 

deseja seguir e ser seguido por outros”. A autora complementa as informações sobre o 

microblogging que foi criado em 2006 por Jack Dorsey, Biz Stone e Evan Williams 

como um projeto de uma empresa chamada Odeo. 

Atualmente o número de usuários que acessam a plataforma Twitter em 

dispositivos móveis no Brasil chega à marca dos 80%
20

, ou seja, de cada cinco, quatro 

acessam a plataforma através de smartphone. Conforme pesquisas realizadas pela 

própria empresa, 97% das pessoas que se utilizam desta plataforma assistem televisão, 

sendo que, enquanto a assistem, 44% está procurando por produtos para comprar, 32% 

estão procurando informações sobre o que estão assistindo e 50% estão no celular. 

Confirmando estes dados, a mesma pesquisa ainda mostra que os três principais 

interesses delas são, respectivamente, entretenimento, tecnologia e consumo
21

. 

Na “Pesquisa Brasileira de Mídia 2014”, realizada pela Secretaria de 

Comunicação Social da Presidência da República, o perfil de consumidor do twitter é de 

pessoas entre 16 a 25 anos de idade, é um público que tem, em sua maioria, homens 

utilizando-o e provém de renda familiar entre dois a cinco salários mínimos
22

. 

 

 

                                                 
20

 Informação disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/tec/2014/04/1441760-usuarios-moveis-sao-

80-do-twitter-no-brasil.shtml>. Acesso em 30 de abril de 2014. 

21
 Informações disponíveis em: <http://www1.folha.uol.com.br/tec/2014/04/1441760-usuarios-moveis-

sao-80-do-twitter-no-brasil.shtml>. Acesso em 30 de abril de 2014. 

22
 Informações retiradas da “Pesquisa Brasileira de Mídia 2014”, com acesso em 30 de abril de 2014. 

http://www1.folha.uol.com.br/tec/2014/04/1441760-usuarios-moveis-sao-80-do-twitter-no-brasil.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/tec/2014/04/1441760-usuarios-moveis-sao-80-do-twitter-no-brasil.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/tec/2014/04/1441760-usuarios-moveis-sao-80-do-twitter-no-brasil.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/tec/2014/04/1441760-usuarios-moveis-sao-80-do-twitter-no-brasil.shtml
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2 PESQUISA E HÁBITOS DE MÍDIA 

 

A este capítulo fica concedido o papel de mostrar ao leitor os objetivos e para 

que servem as pesquisas de mídia. Retratando, durante o texto, as suas teorias e por 

quais motivos deve-se realizar uma pesquisa de mídia para o seu produto e/ou marca. 

Além de apresentar os principais institutos de pesquisa de mídia e quais os serviços que 

estas instituições realizam. Ademais o referente capítulo traz informações sobre os 

hábitos dos consumidores e o perfil atual do consumidor de mídia brasileiro. 

2.1 PESQUISA DE MÍDIA 

 

Sant’Anna (2009), explica que as pesquisas de mídia servem para permitir que a 

agência que atende o anunciante tenha informações mais elaboradas sobre o público 

alvo da marca e, dessa forma, podendo tomar decisões mais corretas. Sendo assim, a 

pesquisa de mídia é o ponto base para os profissionais de mídia escolherem os melhores 

meios de comunicação que o anunciante deve utilizar, assim como afirma Muniz 

(2004), 

a pesquisa é o “alimento” que mantém o departamento de mídia. Sua 

finalidade é informar a audiência de um ou mais veículos, para que os 

profissionais possam planejar o melhor aproveitamento de cada um na 

campanha e cumprir os objetivos de marketing e de comunicação dos 

anunciantes. (MUNIZ, 2004, p.65) 

 

Segundo o mesmo autor, as pesquisas são elaboradas por institutos que, quando 

são contratados, buscam dimensionar, posicionar e classificar os consumidores, de 

acordo com a pesquisa comprada. Devem-se considerar três fundamentos básicos em 

uma pesquisa para que ela seja bem elaborada e, para, eles são “a representatividade de 

uma amostra dentro da população, a consideração da lei das probabilidades, e a 

construção de uma pesquisa com base em um planejamento amostral” (SANT’ANNA, 

2009, p.238). Sobre a importância da pesquisa, Veronezzi (2005) apresenta tal analogia:  

Os resultados da pesquisa devem ser vistos como uma bússola que mostra 

apenas o rumo a ser seguido. Sua agulha indica o norte magnético com certa 

margem de erro. Às vezes mais, às vezes menos, dependendo da declinação 

magnética em relação ao norte verdadeiro (ou geográfico). Vai ficar por 

conta do mais experiente integrante da expedição encontrar as melhores 

trilhas e esclarecer aos demais que, mesmo tendo um instrumento confiável 

indicando que devem seguir para sudoeste, não podem deixar de ver onde 

pisam, sob o risco de caírem em alguma inesperada areia movediça, nem 

tirarem os olhos do horizonte, para evitar de só quando chegarem ao sopé da 

montanha, notarem que ela é intransponível e que deveriam ter dado a volta. 

(VERONEZZI, 2005, P.250) 
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De acordo com Sant’Anna (2009), no Brasil temos como principais institutos o 

IBOPE – Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, o Ipsos/Marplan, o IVC – 

Instituto de Verificação de Circulação, o Jovedata, FW Comunicação e o Mídia View. 

Estes são os institutos que o CENP – Conselho Executivo das Normas-Padrão
23

 utiliza 

para que as agências certificadas prestem melhores serviços entre anunciante e veículos 

de mídia.  

Conforme apresenta Sant’Anna, o IBOPE “foi o primeiro instituto de pesquisa 

de mercado do Brasil, e atua em diversas frentes de pesquisa” (2009, p.239). O 

Ipsos/Marplan que, segundo Sant’Anna (2009), desde 1958 realiza estudos de mídia. Já 

o IVC – Instituto de Verificação de Circulação tem como a sua principal função auditar 

a circulação de jornais e revistas. O Jovedata que é uma empresa especializada no 

fornecimento de tabelas de preços dos veículos. O FW Comunicação que é uma 

empresa que monitora as grades de programação das emissoras via internet e, por 

último, o Mídia View, que executa serviços de auditoria para mídias internas e externas. 

Pode-se, então, notar que os profissionais de mídia necessitam destas pesquisas 

para que, segundo Veronezzi (2005), os mesmos tenham mais chances na decisão do 

veículo no qual o anunciante irá investir. O autor descreve cinco motivos para fazer uma 

pesquisa, 

1. Para se obter informações sobre determinada população, em vista de 

objetivos predeterminados, pois antes de tentar montar o melhor questionário 

possível, deve-se determinar precisamente para quais objetivos e para quais 

decisões servirá a pesquisa. Se é que servirá, porque pesquisa não resolve 

todo e qualquer problema de mídia. 

2. Porque é mais barato que coletar informações de toda a população, ou 

seja, fazer um censo. 

3. Porque fazer um censo em populações muito grande demora muito. 

4. Porque a demora faz com que os resultados fiquem desatualizados. As 

primeiras pessoas entrevistadas alteram seus hábitos, mudam de classe e 

algumas até de cidade. 

5. Por impossibilidade física de se fazer levantamentos censitários para 

alguns tipos de populações ou situações. Por exemplo: entrevistar todos os 

turistas estrangeiros que estão no País. Ou obter a audiência de um programa, 

para um determinado minuto, tendo que entrevistar simultaneamente todos os 

moradores de uma grande cidade. (VERONEZZI 2005, p.249) 

 

Veronezzi (2005) reitera que para uma pesquisa ser mais ou menos precisa, 

necessita verificar três situações, e ele as aponta como sendo o Vieses, o Plano Amostral 

e o Tamanho da Amostra. O Viés é um erro não mensurável, sistemático e constante. 

                                                 
23

 CENP – Conselho Executivo de Normas-Padrão é uma entidade criada pelo mercado publicitário para 

zelar pela observância das Normas-Padrão das atividades publicitárias. 
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Veronezzi afirma que é um erro “existente ou associado a alguma fase da coleta dos 

dados ou de seu processamento, sem qualquer relação com o tamanho da amostra e com 

o erro amostral ou margem de erro” (2005, p.251). 

O plano amostral, segundo Veronezzi é algo mais complexo e que depende mais 

um planejamento amostral criterioso, isso para que ao final a pesquisa tenha grande 

qualidade. Veronezzi (2005, p.251) refere que “nessa fase são definidas: a população e a 

área geográfica a serem pesquisadas; os critérios de seleção dos estratos e substratos 

(zonas, bairros, etc.); a amostra a ser sorteada; critérios do sorteio, etc.”. A pesquisa 

poderá sair mais cara, caso seja mais heterogênea, e isso acarretará em um ainda mais, 

elaborado planejamento de plano amostral. Do contrário, ela pode ser mais barata, caso 

for homogênea, o que vai classifica-la é a intenção da pesquisa. Como exemplifica 

Veronezzi, “no caso de uma pesquisa para levantar a penetração dos jornais entre 

estudantes de cursinhos preparatórios para engenharia. Como a população pesquisada da 

cidade é bastante homogênea, a amostra pode ser sorteada em apenas num dos 

cursinhos” (2005, p.251). Para o tamanho da amostra, segundo o próprio autor, existe 

uma fórmula chamada de erro-padrão. Esta fórmula é válida, para amostras 100% 

válidas, ou seja, entrevistar uma população inteira e como o próprio autor menciona isso 

é utópico. 

2.2 HÁBITOS DE MÍDIA DO JOVEM BRASILEIRO 

 

 Segundo Veronezzi (2005, p.170) existem “quatro tipos de mídia que servem 

para medir a força de comunicação dos meios e veículos junto ao público: audiência, 

penetração, GRP e cobertura eficaz” e, como poderá ser visto, a seguir, nem todos os 

dados podem ser levantados para todos os meios.   Para Veronezzi (2005) os meios que 

não se podem obter dados de audiência é a televisão, rádio, cinema e internet. Cobertura 

e penetração todos os meios de comunicação pode haver levantamento de dados e 

pesquisa. A televisão, o rádio, o jornal, a revista e o cinema são os que se podem 

pesquisar os dados de GRP. Esses quatro tipos de dados podem dar o perfil de 

consumidor de cada meio. 

 O Governo Federal brasileiro realizou, pela primeira vez, a “Pesquisa de 

Brasileira de Mídia – 2014”. Divulgada pelo Secom
24

, na pesquisa se consegue ver o 
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 Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Disponível em: < 
http://www.secom.gov.br/>. 
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perfil de consumo de mídia do brasileiro nos meios: televisão, rádio, internet, jornal 

impresso e revista impressa.  A pesquisa foi realizada nos 26 Estados brasileiros e no 

Distrito Federal e, além de ter como principal objetivo o conhecimento dos hábitos de 

mídia dos brasileiros, também teve, por interesses, descobrir como diversos segmentos 

socioeconômicos se informam e conhecer nível de confiança que o brasileiro tem na 

mídia. 

 Conforme a Pesquisa Brasileira de Mídia (2014, p.07), a televisão é o meio de 

comunicação mais utilizado pelo brasileiro, na qual 97% dos entrevistados afirmam ver 

TV. Em segundo lugar ficou a internet (13,1%), seguido pelo rádio (7,9%), jornais 

impressos (1,5%) e pelas revistas impressas (0,3%). 

 Em relação aos jovens, a pesquisa nos apresenta que entre os mais jovens 

pesquisados, de 16 a 25 anos, o uso da TV cai consideravelmente a 70% e, 

consequentemente, sobem 25% na internet. Ainda sobre televisão, conforme mostra 

Pesquisa Brasileira de Mídia - 2014 (p.20) “a maior parte dos brasileiros assiste 

televisão todos os dias da semana (65%) com uma intensidade diária de 3h29 de 

segunda-feira a sexta-feira e 3h32 aos finais de semana”. 

 Os jovens, que são o foco desta pesquisa, foram avaliados em todos os Estados 

do Brasil, entretanto, os dados apresentados a seguir serão apenas da região Sul, mais 

precisamente no Rio Grande Do Sul. Na Pesquisa Brasileira de Mídia - 2014 o tamanho 

da amostra neste Estado foi de 840 com margem de erro de 4 pontos. 

A Pesquisa Brasileira de Mídia - 2014 expõe que a televisão tem uso maior pelo 

sexo feminino, 67%, enquanto 63% dos homens assistem TV todos os dias. O tempo de 

exposição de cada sexo na frente da TV também se altera, a mulher em dias de úteis 

passa 3h47 e os homens 3h10. No RS a média de exposição na televisão é 3h16. 

De acordo com a Pesquisa Brasileira de Mídia - 2014 os jovens entrevistados, de 

16 a 25 anos de idade, assistem TV em média 3h37 em dias úteis. Em relação à classe 

social, as famílias que tem renda familiar de um a dois salários mínimos assistem 3h37 

minutos. Nos finais de semana estes números pouco se modificam, caindo apenas um 

minuto quando comparado aos dias úteis. Os programas mais citados pelos jovens, em 

dias úteis e finais de semana, consecutivamente, foram: a novela “Amor à Vida” e o 

programa de auditório “Caldeirão do Hulk”. 

No Rio Grande do Sul o rádio é ouvido diariamente por 35% dos entrevistados, 

sendo que, como consta na Pesquisa Brasileira de Mídia - 2014, a frequência de uso 

altera-se em 1% em relação ao sexo, sendo assim, o sexo feminino tem uma intensidade 
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de uso de 20% e público masculino de 21%.  Em relação à classe social, entre os jovens 

que consomem desta mídia, 15% disseram ouvir rádio todos os dias da semana. Na 

classe social, os que mais ouvem rádio tem um salário mínimo, somando 23%. Em 

média, no Rio Grande do Sul, ouve-se, em dias úteis, 3h00 diárias de rádio. Esse horário 

diminui em cinco minutos em relação os entrevistados com faixa etária entre 15 a 25 

anos. Já nos finais de semana a frequência de uso desta mídia desce para 2h59 e, entre 

os mais jovens entrevistados, ela chega a cair dez minutos, indo para 2h49. 

Na internet, o que aponta a Pesquisa Brasileira de Mídia - 2014, a utilização 

deste meio de comunicação é mais visada por jovens de 15 a 25 anos (48%) em grandes 

centros e com maior renda familiar. Na qual, comparando com os entrevistados com 65 

anos ou mais anos, os jovens tem 77% de contato com a internet enquanto os mais 

velhos, com idade acima de 65 anos, tem uma frequência de uso de para 3%.  

Em um total dos entrevistados no RS a média de pessoas que nunca usam ou não 

costumam usar a internet é de 52%. No Estado do Rio Grande do Sul soma-se um total 

de 2h47 diários de segunda a sexta-feira e de 3h01 aos finais de semana. O site/rede 

social mais citado pela faixa etária dos 15 aos 25 anos, ou seja, os mais jovens, na 

entrevista foi o Facebook com 71,9%, com a maioria do sexo feminino (68,0%) e de 

renda familiar de até um salário mínimo. 

Com relação aos jornais impressos, a Pesquisa Brasileira de Mídia - 2014 

apontou que 75% dos brasileiros não leem jornal e que apenas 6% dos entrevistados 

fazem todos os dias. Porém, no Rio Grande do Sul, 57% dos 840 entrevistados, 

disseram ler jornal semanalmente e a média de intensidade é de 0h54 diários. Do 

número total de entrevistados pode-se ver que o os homens (8%) leem mais jornal que 

as mulheres (5%), sendo que permanecem 1h05 por dia em média. 

A classe social que procura este meio de comunicação, diariamente, tem uma 

renda familiar igual ou superior a cinco salários mínimos. E com relação às outras 

faixas etárias, os jovens tem o menor percentual entre elas, visto que apenas 3% o fazem 

todos os dias. Os cadernos mais citados no Brasil foram sobre as notícias da cidade 

(33%), entretanto, no RS, 42% dos entrevistados escolheram a resposta “outros”.  

Deste público que procura se informar sobre as notícias da cidade, 36% é 

feminino e 31% masculino. Dentro da faixa etária entre 15 a 25 anos, a maior 

porcentagem de resposta foi para “outros”, com 33%. E a renda familiar, destes jovens, 

encontra-se de um até quatro salários mínimos, com 32%. 
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No capítulo cinco da Pesquisa Brasileira de Mídia - 2014, o tema tratado é 

revista impressa, e o que se vê é que este meio de comunicação é o menos usado pelos 

brasileiros e que apenas 1% de todos os entrevistados leem diariamente este meio e o 

motivo deste baixo percentual deve-se ao fato de que revistas não são diárias. O 

resultado da pesquisa também mostra que o brasileiro, quando lê, passa em média 1h06 

a lendo. No RS essa média é de 00h59. 

A frequência de uso deste meio, é maior entre o público feminino (16%) e cai, 

consideravelmente em relação aos homens, que é de 9%. A faixa etária que mais usa 

este meio é de 26 a 35 anos de idade e os jovens, que utiliza ele diariamente, tem um 

número de 8%, ficando em segundo lugar. A renda familiar é de cinco ou mais salários 

mínimos. 

2.4 CONFIANÇA NAS NOTÍCIAS DA MÍDIA 

 

Quando falado sobre confiança nas notícias, no capítulo seis da Pesquisa 

Brasileira de Mídia - 2014, o jornal impresso se obteve de 53% entre os entrevistados, 

tornando-se, para os mesmos, o meio de comunicação mais confiável para o brasileiro. 

A televisão e o rádio ficaram em segundo lugar, empatados com 50% e 49% 

respectivamente. Os blogs foram os menos citados quando o assunto era sobre se ter 

confiança. 

As redes sociais tiveram uma melhor posição, com 22% os entrevistados 

mostraram-se mais seguros nas notícias que as redes sociais têm que em blogs. No Rio 

Grande do Sul apenas 22% da população entrevistada disse confiar nas notícias da TV, 

sendo que o público feminino confia mais, com 19% e o masculino menos, 18%. A 

faixa etária que mais confia na TV, no quesito notícias, tem idade entre 36 e 45 anos 

(20%), e os mais jovens entrevistados confiam sempre na TV apenas 17%. A renda 

familiar dos brasileiros que mais confiam fica igualada com os entrevistados que tem 

um salário mínimo e os que têm cinco ou mais salários mínimos. 

Já no rádio, o que aponta a Pesquisa Brasileira de Mídia - 2014, é que 18% dos 

entrevistados relataram confiar sempre nas notícias anunciadas pelo meio, e no RS esta 

média é de 20%. O Público que mais confia é masculino (18%), com faixa etária de 56 a 

65 anos e com renda familiar de um salário mínimo. Em relação aos jovens apenas 15% 

alegaram confiar sempre nas notícias relatadas por este meio de comunicação. 
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O jornal impresso, conforme indica a Pesquisa Brasileira de Mídia - 2014 tem 

uma média, entre os entrevistados, de 19% de pessoas que confiam sempre nas notícias 

anunciadas. No Rio Grande do Sul este número passa para 18%. Dos entrevistados, 

quem mais confia neste meio de comunicação são as mulheres, com faixa etária de 36 a 

45 anos de idade e de 65 anos ou mais, ambas com 21%. As pessoas que mais 

apresentaram confiança neste meio tem renda familiar igual ou superior a cinco salários 

mínimos. Entre os jovens de 16 a 25 anos, apenas 15% relataram confiar sempre nas 

notícias dos jornais impressos. O que a Pesquisa Brasileira Mídia - 2014 indica é que 

11% dos entrevistados dizem confiar sempre nas notícias das revistas, já no RS este 

número cai para 8%. A renda familiar dos que mais se dizem confiar neste meio de 

comunicação têm de dois a cinco salários mínimos por mês e que a faixa etária é de 46 a 

55 anos, com 15%. Entre os jovens a pesquisa apontou que 12% confiam neste meio.  

Conforme aponta a Pesquisa Brasileira de Mídia - 2014 o brasileiro nem sempre 

o brasileiro confia sempre nas notícias divulgadas em sites, como se pode ver, na 

pesquisa, apenas 7% dos entrevistados se disseram confiar sempre. No Rio Grande do 

Sul este dado aumenta para 7% entre os que sempre confiam. A faixa etária que a 

pesquisa exibe como a que sempre confia nas notícias de sites se iguala entre 36 a 45 

anos e 46 a 55 anos, ambas com 8%. O público masculino com 8% se diz se mostra 

mais confiante perante o feminino que tem 7% em relação à confiança nas notícias 

divulgadas em sites. Dos entrevistados que expuseram confiar sempre em notícias de 

sites a mais baixa são os que têm renda familiar igual ou superior a cinco salários 

mínimos com 6%, enquanto os outros empatam com 7%. 

Tratando-se de redes sociais, segundo a Pesquisa Brasileira de Mídia - 2014, o 

número de brasileiros que sempre confiam nelas é baixo e, conforme a pesquisa indica, 

apenas 5% dos entrevistados responderam confiar sempre nas notícias das redes sociais, 

entretanto, no RS, este dado sobe para 7%. A faixa etária que mais se mostrou confiante 

nas redes sociais em relação as notícias por elas divulgadas foi de 46 a 55 anos com 7% 

e os jovens ficaram com 6% em referência a confiança. A renda Familiar que mais 

confia neste meio de comunicação têm de um a dois salários mínimos.  

2.5 CONFIANÇA NAS PROPAGANDAS DA MÍDIA 

 

O jornal impresso, como já fora citado, é o meio de comunicação que o 

brasileiro mais confia, também, em parâmetros de propagandas. Na Pesquisa Brasileira 
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de Mídia - 2014 os dados levantados foram de que 15% dos entrevistados sempre 

confiam neste meio quando se trata de anúncio publicitário, seguido pelo rádio, tv, 

revistas, sites, redes sociais e blogs. Referente ao jornal impresso o público masculino 

(16%) mostrou-se acreditar mais nas propagandas veiculadas do que o público feminino 

(15%). Entrevistados com dois a cinco salários declararam confiar mais neste meio. E a 

idade das pessoas que foram entrevistadas e que confiaram mais no jornal, em relação à 

propaganda, é de 36 a 45 anos. Os jovens de 16 a 25 anos tiveram uma média de 15% 

comparada à faixa etária supracitada. 

Da televisão, a Pesquisa revela que no Brasil 14% dos entrevistados confiam 

sempre nos anúncios divulgados neste meio e no Rio Grande do Sul são 15% do total da 

população entrevistada. As faixas etárias ficaram praticamente empatadas entre 13% a 

15% das pessoas que sempre confiam nas propagandas da TV. À média de confiança 

dos jovens, de 16 a 25 anos, é de 13% e a renda familiar dos entrevistados que mais 

confiam na TV é de cinco ou mais salários mínimos e o público que mais confia se 

encontrou igual, cada qual com média 14%. De acordo com a Pesquisa Brasileira de 

Mídia - 2014,14% dos brasileiros se mostram confiantes perante as propagandas 

divulgadas pelo rádio e este dado, em relação ao Rio Grande do Sul, sobe para 16%. 

Com média de 16% a faixa etária que se revelou mais confiar no rádio foi de 65 anos ou 

mais, enquanto os mais jovens entrevistados pela pesquisa, 16 a 26 anos, se teve um 

resultado de 11%. As pessoas entrevistadas com renda familiar de um salário que 

relataram ser mais confiantes nas propagandas difundidas pelo rádio. 

De acordo com a Pesquisa Brasileira de Mídia - 2014 10% do total de 

entrevistados alegaram confiar sempre em propagandas nas revistas e no Rio Grande do 

Sul a média apresentada pela pesquisa é de 8%. A pesquisa aponta que apenas 9% dos 

jovens entre 16 a 25 anos confiam sempre neste meio de comunicação, que a renda 

familiar que mais se expôs confiante é de dois a cinco salários mínimos (11%) e o 

público feminino (11%) confia mais nas propagandas veiculadas nas revistas. 

Quando perguntado aos entrevistados sobre confiança nas propagandas em sites, 

a Pesquisa Brasileira de Mídia - 2014 indica que 5% dos brasileiros confiam sempre nos 

anúncios e no Rio Grande do Sul apenas 4% confiam sempre nas propagandas em sites. 

Conforme se encontra na pesquisa, os dados sobre confiança em publicidades em sites 

são baixos, entretanto os entrevistados do sexo masculino (6%) confiam mais que as do 

sexo feminino (5%). Com média de 6% as faixas etárias de 16 a 25, 36 a 45 e 46 a 55 
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anos foram as que se mostraram mais acreditar nos anúncios publicitários em sites e a 

renda familiar é de um e, também, com cinco ou mais salários mínimos. 

Em referência à confiança nas propagandas em redes sociais, a Pesquisa 

Brasileira de Mídia - 2014 menciona que 5% dos brasileiros e 4% dos gaúchos confiam 

sempre nos anúncios neste meio. O sexo masculino e feminino tem a mesma média de 

confiança, sendo 5% para cada. Os jovens de 16 a 25 têm uma média de 6% e, como 

mostra a pesquisa, são os que mais confiam nas redes sociais tratando-se de anúncios 

publicitários e a renda familiar dos entrevistados que mais citou acreditar no meio foi de 

um salário mínimo.   
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

3.1 PESQUISA LOCAL 

 

A referente pesquisa e os dados levantados são considerados locais e retratam a 

representatividade e a percepção dos entrevistados, discentes do primeiro, quinto e 

oitavo semestre do curso de Publicidade e Propaganda do Centro Universitário 

Franciscano. A partir das respostas obtidas com a aplicação do questionário pode-se 

compreender e traçar um perfil de consumo de mídia dos alunos do curso. Para o 

estudo, foram delimitadas amostras por conveniência, o questionário, para os alunos do 

primeiro e do quinto semestres, foi respondido por meio da ferramenta google.docs, no 

laboratório na sala 509 do prédio 14 no próprio Centro Universitário Franciscano. Para 

o corpo discente do oitavo semestre a pesquisa foi aplicada via grupo fechado no 

facebook e as respostas enviadas por meio do google.docs. A pesquisa fora aplicada 

com os devidos semestres pois, a mesma, trata-se em descobrir qual o perfil de consumo 

de mídia dos alunos de publicidade e propaganda e, consequentemente, se no percurso 

dos semestres os alunos mudam de perfil.  

O trabalho de campo desta pesquisa ocorreu no dia 15 de maio de 2014, com as 

turmas do primeiro e quinto semestre e no dia 16 de maio de 2014, via facebook, foi 

aplicada com a turma do oitavo semestre. A concepção do questionário teve por base os 

pontos levantados na Pesquisa Brasileira de Mídia 2014, apresentado nas páginas 

iniciais, e utilizado como base de análise para garantir que o pesquisador conseguisse 

solucionar o problema de pesquisa e objetivos específicos propostos. As análises que 

cumprem os objetivos específicos propostos foram realizadas pelo pesquisador, sem 

interferência ou necessidade de entrevistados e são apresentadas antes dos resultados do 

questionário, inclusive com o objetivo de fundamentar as perguntas do questionário. 

3.2 ESPECIFICAÇÕES METODOLÓGICAS  

 

Este trecho apresenta as etapas do processo de planejamento, coleta e 

processamento de informações realizadas no problema de pesquisa apresentado e 

pretende retratar uma análise geral do estudo, do ponto de vista metodológico. Os 

procedimentos metodológicos propostos têm como objetivo amparar a execução da 
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pesquisa e o alcance das metas expostas pelo pesquisador. Para isso foram selecionadas 

as ferramentas mais adequadas aos propósitos em termos de natureza, métodos, técnicas 

e instrumentos de levantamento de dados, com base em Michel (2009).  

Relativo à pesquisa, a classificação do trabalho se dá por estudos exploratórios. 

Segundo Michel (2009) esse estudo é a fase inicial do trabalho, a busca de dados através 

de bibliografias, proporcionando ao pesquisador um maior embasamento teórico para 

realizar o referente trabalho.  

Método de pesquisa, de acordo com Michel (2009, p.50) “entende-se um 

procedimento, um dispositivo ordenado, um conjunto de procedimentos sistemáticos, 

utilizados para se obter um resultado desejado”. O referente trabalho prevê a utilização 

de natureza quantitativa para obtenção dos dados necessários à consecução dos 

objetivos e, como afirma Michel (2009, p.37), a pesquisa quantitativa “se realiza na 

busca de resultados precisos, exatos, comprovados através de medidas variáveis”.  

Quanto à técnica de levantamento de dados foi empregado um questionário com 

35 perguntas abertas e fechadas aos entrevistados. Foi escolhida esta técnica para que o 

pesquisador conseguisse obter dados mais específicos. Para Michel (2009, p.71) um 

questionário “economiza tempo, viagens e obtém grande número de dados, atinge maior 

número de pessoas”. E, conforme Michel (2009), com o questionário o pesquisador 

colhe respostas mais rápidas e também se pode economizar no número de pessoas que 

trabalhariam em uma pesquisa, visto que o questionário não precisa, necessariamente, 

ser respondido na presença do pesquisador.  

3.3 OBJETIVOS DA INVESTIGAÇÃO 

3.3.1 Questão que norteia a pesquisa 

O problema de pesquisa que norteou este trabalho foi descobrir se existe a 

alteração evolutiva no perfil de consumo de mídia dos alunos no decorrer do curso de 

Publicidade e Propaganda do Centro Universitário Franciscano, a fim de, também, 

discernir as diferenças, se existem, de perfil dentro do próprio curso. 

3.3.2 Objetivos específicos da Investigação  

 

a) Realizar um levantamento bibliográfico do perfil atual dos consumidores de mídias 

no Brasil conforme a Pesquisa Brasileira de Mídia – 2014 e o Mídia Dados 2013;  
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b) Um mapeamento do consumo de mídia dos alunos do primeiro, quinto e último 

semestre do curso de Publicidade e Propaganda no Centro Universitário 

Franciscano;  

c) Comparar estes dados com a “Pesquisa Brasileira de Mídia – 2014,” realizada pela 

Secom. 

3.4 INFORMAÇÕES SOBRE O INSTRUMENTO DE INQUÉRITO 

 

A coleta de dados foi realizada por meio de questionário estruturado com 

perguntas abertas e fechadas, aplicado em laboratório de computadores no Centro 

Universitário Franciscano e link para respostas online, enviado via Facebook, a partir da 

ferramenta google.docs. O questionário aplicado no laboratório ocorreu no turno da 

manhã com a turma do quinto semestre e com a metade dos alunos do primeiro 

semestre. Como as turmas do primeiro semestre se dividem em duas cadeiras no dia em 

que a pesquisa foi aplicada, terça-feira, a outra parte dos alunos recebeu o link via grupo 

fechado no facebook. Assim ocorreu também com os representantes do último semestre 

do curso. O questionário para os discentes do curso de Publicidade e Propaganda do 

Centro Universitário Franciscano é composto por 34 questões, divididas em perguntas 

abertas e fechadas. 

3.5 PLANO DE AMOSTRAS 

 

A proposta do pesquisador era de obter um censo entre três semestres que 

representariam a evolução, caso existisse, dos alunos do curso de publicidade e 

propaganda do Centro Universitário Franciscano. No total foram entrevistados 

cinquenta e oito alunos, sendo doze representando o oitavo semestre, vinte e oito alunos 

correspondentes ao quinto semestre e dezoito equivalendo ao primeiro semestre. A 

escolha do quinto semestre ao invés do quarto, foi pelo fato de que a turma reúne-se em 

maior número dentro de sala de aula, não havendo separação de turma, podendo-se 

assim obter mais alunos em um mesmo local e mesmo horário. No decorrer do 

processo, optou-se por solicitar a resposta com preenchimento online, supervisionados 

pelo pesquisador, entretanto a turma do oitavo semestre o questionário foi respondido 

sem a presença do mesmo. Dessa forma, a partir do primeiro dia da realização do 

questionário, ocorrido no dia 15 de maio obteve-se resposta de vinte e oito questionários 
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dos representantes do quinto semestre e dezoito do primeiro semestre. Já no dia 16 de 

maio recebido doze questionários do público representativo do oitavo semestre. 

3.6 CATEGORIAS DE ANÁLISE 

 

A base de análise se deu a partir do referencial obtido com a pesquisa 

exploratória acerca do tema proposto. A organização das análises propostas e realizadas 

no presente estudo está colocada na seguinte ordem: embasamento teórico sobre os 

meios de comunicação e seus perfis de consumidor e fundamentação com relação à 

pesquisa e hábitos de mídia. Para que os resultados fossem obtidos as principais 

questões levantadas na pesquisa foram se o aluno consome o meio, o padrão de 

consumo que ele tem em relação a este meio, os hábitos e a frequência de uso de cada 

um dos meios. A análise do conteúdo resultante do questionário é apresentada com foco 

na manifestação da evolução no perfil de consumo de mídia de cada semestre estudado 

pelo pesquisador. Por fim a demonstração desta evolução no consumo de mídias dos 

alunos do curso de publicidade e propaganda do Centro Universitário Franciscano. 
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4 APRESENTAÇÃO DOS DADOS RECOLHIDOS 

 

Nesse capítulo serão apresentados os dados obtidos, por meio de questionário, 

das três turmas referentes ao primeiro, quinto e último semestre do curso de publicidade 

e propaganda do Centro Universitário Franciscano. No total foram entrevistadas 

cinquenta e oito pessoas e cada subcapítulo contém informações levantadas do perfil de 

consumo de mídia por semestre para que o pesquisador pudesse definir qual é o perfil 

de consumo de mídia dos alunos da publicidade e propaganda e alcançasse o objetivo 

deste trabalho.  

4.1 PERFIL POR SEMESTRE 

4.1.1 Primeiro semestre 

 

Referentes ao primeiro semestre foram entrevistadas dezoito pessoas no dia 15 

de maio de 2014, no turno da manhã no laboratório de computadores da sala 509 do 

prédio 14 no Centro Universitário Franciscano. No corpo discente representativo ao 

primeiro semestre que respondeu ao questionário 61% é feminino, ou seja, doze 

mulheres, e 39% são homens, ou seja, a faixa etária média desses alunos mostrou-se a 

mais jovem equiparando-a com os outros dois semestres estudados, pois 44% dos 

alunos tem idade entre 16 e 18 anos. 

 

Gráfico 1: Sexo predominante e faixa etária do primeiro semestre. 

 

Quando perguntados por qual o motivo optaram pelo curso de publicidade e 

propaganda, os jovens responderam que se identificam com a área da comunicação por 

se acharem criativos e comunicativos. Outra resposta recorrente foi das diferentes áreas 
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que a publicidade pode oferecer no mercado de trabalho, passando por marketing, 

fotografia, audiovisual, redação. 

Em relação ao jornal impresso, dezesseis alunos afirmaram possuir o hábito de 

ler este meio de comunicação, isto é uma média de 89% dos entrevistados. Conforme a 

pesquisa apresentou, a frequência que eles costumam ler esse meio é dividida, 

entretanto a maioria que declarou ler jornal impresso, o faz uma vez por semana, sendo 

assim 38%. 

 

Gráfico 2: Hábito de ler jornal e frequência de leitura de jornal impresso. 

 

Dos alunos que leem jornal impresso, o nome mais citado entre os jovens foi o 

Diário de Santa Maria com percentual de 69% seguido pela Zero Hora e, em números 

iguais, os jornais Correio do Povo e A Razão. E quando perguntados em qual o horário 

que eles costumam ler estes jornais, com 37% o turno da manhã foi o mais assinalado 

pelos entrevistados. Sobre jornais online 94% dos representantes do primeiro semestre 

disseram que pesquisam em sites de notícias locais. 

  

Gráfico 3: Qual editoria e em que horário tem o hábito de ler jornal impresso. Se lê 

jornais online. 
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No que se refere ao meio de comunicação rádio, dos dezoito alunos 

entrevistados ouvir rádio e oito não o fazem, ou seja, 56% dos mesmos tem o hábito de 

ouvi-lo. Quanto à frequência de uso desse meio, as respostas obtidas foram semelhantes, 

como apresenta o gráfico.    

    

Gráfico 4: Se tem o hábito de ouvir rádio e com que frequência ouve. 

 

A rádio Atlântida foi a mais citada entres os jovens que dizem ouvir rádio, sendo 

assim indicada oito vezes, isto é, 80%  dos entrevistados. Acerca dos horários que os 

entrevistados ouvem estas rádios, o turno da tarde foi apontado seis vezes, tendo assim 

60% de predominância entre os outros turnos. Sobre qual o programa que preferem 

ouvir, em geral a turma expôs que prefere programas musicais, desde que seja na rádio 

preferida deles. Além disso, o programa Pretinho Básico da Rádio Atlântida fora 

indicado quatro vezes (40%) entre os dez que disseram ouvir rádio. 

   

Gráfico 5: Qual emissora, o horário que ouve e qual o programa de rádio costuma ouvir. 

 

De acordo com a pesquisa realizada, quando indagados sobre televisão, dos 

dezoito entrevistados, quinze deles reconheceram que assistem TV, 83% dos alunos 

entrevistados, apreciam esta mídia. E, em relação à frequência de uso desse meio de 

comunicação entre os alunos é, em maior parte, utilizado durante sete dias na semana, 

como apresenta o gráfico, 34% assistem TV diariamente. Da parte dos entrevistados que 
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assiste televisão sete deles (46%) relataram ter o hábito de assistir mais a Rede Globo 

(RBSTV) além de outras emissoras. Destes, quatro costumam ver telejornais e outros 

quatro procuram programas de filmes e seriados. O horário em que os entrevistados têm 

o hábito de ver TV, e que mais fora indicado, é a noite, com uma média de 60% para 

este turno. 

 

 

Gráfico 6: Se tem o hábito de ver TV, a frequência e em que horário assiste televisão. 

 

Sobre as revistas a pesquisa apontou que 44% dos alunos que tem o costume de 

ler esse meio de comunicação e a maioria dos que o fazem é pelo menos uma vez por 

mês. As revistas Super Interessante e Veja ficaram empatadas com três indicações cada 

uma. Quando questionados sobre o local que costumam ler estas revistas a resposta, em 

grande número e disparidade, foi que têm o hábito de utilizar esta mídia em casa com 

média de 83% para esta resposta. 

 

Gráfico 7: Se tem o hábito de ler revista, com que frequência e onde lê revista. 

 

Em relação ao cinema a situação da turma é de igualdade, visto que 50% 

costuma ir assistir filmes e 50% que não tem o hábito de ir. Dos nove alunos, do total de 

entrevistados do primeiro semestre que alegaram comparecer as salas de cinema, cinco 

indicaram que vão uma vez por mês e quatro alunos afirmaram ir a cada 15 dias. Quanto 

aos gêneros de filmes que os alunos do primeiro semestre costumam ir assistir no 

cinema o gênero Ação, foi o mais apontado, ao lado de quem escolheu que não tem um 
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estilo de filme preferido, visto que, na pesquisa, citaram ver todos os gêneros, 

dependendo do que está em cartaz quando vão até o local ou quando tem alguma estreia 

de seu interesse. Referente aos acompanhantes dos alunos nas salas de cinema em geral 

são, consecutivamente, amigos, namorado(a) e família. 

 

 

Gráfico 8: Se tem o hábito de ir ao cinema, a frequência e com que vai assistir filmes. 

 

Conforme a pesquisa exibe, em relação à internet e as redes sociais, a totalidade 

dos alunos que utilizam estes meios e, usualmente, consomem esta mídia diariamente. 

Em referência aos fins que os entrevistados usam a internet 45% marcaram utilizá-la 

para entretenimento e 44% marcaram outros. 78% alegou usa-la para entretenimento, 

estudo, trabalho, contato com amigos e outros.  

     

Gráfico 9: Para que fins utiliza a internet. 

 

Com relação às redes sociais dez (56%) alunos marcaram utilizá-la para 

entretenimento seguido da resposta “outros” e, consecutivamente, que buscam por 

informações. Entretanto os que marcaram “outros” (83%) responderam usar a internet 

para todas as respostas que havia na questão anterior. No que diz respeito à questão dos 

horários que os entrevistados utilizam a internet e as redes sociais a mais apontada pelos 

mesmos foi que estão sempre conectados, seja por telefones, tablets ou computadores. 
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Gráfico 10: Para que fins utiliza as redes sociais. 

4.1.2 Quinto semestre 

 

Neste subcapítulo, são apresentados os resultados relativos ao quinto semestre 

do curso de Publicidade e Propaganda do Centro Universitário Franciscano. Estão 

disponibilizadas as informações do questionário realizado com vinte e oito alunos (28) 

que representam o quinto semestre do curso. Dos vinte e oito, vinte e três alunos 

entrevistados, 43%, ou seja, doze deles têm entre 19 e 21 anos de idade, seguidos pelos 

alunos com 22 a 24 anos (39%). Em referência ao sexo, a turma é dividida em 50% para 

cada gênero, tendo quatorze mulheres e quatorze homens representando o quinto 

semestre.  

 

Gráfico 11: Sexo predominante e faixa etária do quinto semestre. 

 

Quando perguntado sobre o motivo da escolha do curso em sua maioria os 

entrevistados citaram ser criativos e/ou a ampla área de atuação que a publicidade 

fornece no mercado profissional. Em relação ao jornal impresso, a maior parte dos 

alunos entrevistados citou ler jornal, como a pesquisa apontou que dez alunos (36%) 

relataram nunca ler jornal impresso e dezoito (64%) disseram ler jornal. Em sua maioria 

os alunos alegaram ler apenas uma vez por semana jornal impresso, visto que 44% deles 

fizeram esta afirmação. 
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Gráfico 12: Hábito de ler jornal e frequência de leitura de jornal impresso. 

 

Quando indagados sobre qual o jornal impresso que costumam ler, o Diário de 

Santa Maria fora apontado pelos alunos treze vezes, ou seja, 72% total dos 

entrevistados. Entretanto o Jornal Zero Hora foi citado quatro vezes (22%) e a A Razão 

apenas uma vez (6%). Dos dezoito alunos que afirmaram ler jornal o turno da tarde foi o 

mais assinalado, no total quinze deles, (83%), reconheceram ler neste turno. Quando 

questionados sobre a editoria que costumam ler, foi constatado que, entre os que leem 

jornal impresso, 50% dos entrevistados leem o jornal inteiro e, 11% testemunharam 

procurar outros cadernos como os esportes, página policia, moda, etc.. A respeito de 

jornais online, 89% dos alunos consentiram ler as versões online dos jornais. 

 

Gráfico 13: Qual editoria e em que horário tem o hábito de ler jornal impresso. Se lê 

jornais online. 

 

Acerca do meio de comunicação rádio, a pesquisa exibiu um equilíbrio nas 

respostas, onde 54% dos entrevistados ouvem rádio e 46% não recorre a esta mídia. 

Essa estabilidade também fora observada na frequência de uso desta mídia, como 

aparece na pesquisa, onde 44% relatou ouvir este meio cinco dias na semana. A rádio 

Atlântida obteve predominância entre os vinte e oito alunos entrevistados que 

representaram o quinto semestre do curso de publicidade e propaganda do Centro 

Universitário Franciscano, dez deles (67%) alegaram ouvir a rádio, e turno que mais 
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costumam consumir deste meio é à noite, visto que, na pesquisa, 40% dos entrevistados 

admitiram ouvir rádio neste horário. 

   

Gráfico 14: Se tem o hábito, com que frequência e em que horário ouve rádio. 

 

Segundo o que a pesquisa indica 89% dos alunos que representaram o quinto 

semestre assumiram ter como hábito de assistir televisão e, em maior número, oito no 

total (32%), declararam ver TV sete dias na semana. A emissora deste meio que foi 

mais citada pelos entrevistados é a Rede Globo (RBSTV), sendo que o horário que mais 

assistem TV é noturno (64%) e os programas que mais costumam ver são seriados ou 

filmes (36%). 

   

Gráfico 15: Se assiste TV, com que frequência e em que horário assiste. 

 

Quanto à revista, dos vinte e oito alunos entrevistados que representam o quinto 

semestre, dezesseis deles (57%) afirmaram ter o hábito de ler este meio de comunicação 

e doze (43%) não costumam ler revistas. A frequência de uso desta mídia é equilibrada 

entre os entrevistados, já que 32% admitiram nunca ler e, consecutivamente, 29% leem 

uma vez por mês e 28% usufruem deste meio de comunicação a cada quinze dias e, 

como mostra o gráfico abaixo, os entrevistados costumam ler essas revistas em casa. 
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Gráfico 16: Se tem o hábito de ler revista, com que frequência e onde lê revista. 

 

No que se refere ao cinema 82% dos alunos entrevistados pelo pesquisador tem 

o hábito de ir assistir filmes e, em geral, vão pelo menos uma vez por mês. Entre os 

gêneros de filmes mais citados estão ação (26%), drama (22%) entre outros, entretanto 

apresenta-se, em maioria, que os entrevistados procuram ver todos os gêneros de filmes, 

e que cada vez que vão geralmente estão acompanhado de seu(sua) namorado(a). 

 

Gráfico 17: Se tem o hábito de ir ao cinema, com que frequência e com quem assiste. 

 

A respeito da internet e das redes sociais foi apontado decisão unânime, todos 

entrevistados utilizam estes dois meios de comunicação, e a maior parte deles durante 

sete dias da semana, como apontado na pesquisa 86% utiliza a internet todos os dias e 

75% utiliza as redes sociais diariamente. 

    

Gráfico 18: Com que frequência utiliza a internet e as redes sociais. 

 

Entretenimento foi um fim bastante citado, entre as possíveis escolhas do 

entrevistado, para a utilização da internet, entretanto a maioria citou usar este meio de 
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comunicação, também, para estudos e informação. Equiparando as redes sociais com a 

internet a pesquisa apresenta dados aproximados, onde a maioria dos alunos utiliza este 

meio de comunicação tanto para estudo quanto para entretenimento e informação. 

 

Gráfico 19: Para que fins utiliza a internet e as redes sociais. 

4.1.3 Oitavo semestre  

 

Nessa parte da pesquisa são apresentados os dados do corpo discente 

representativo do oitavo semestre do curso de Publicidade e Propaganda do Centro 

Universitário Franciscano. Foram doze (12) alunos que participaram da pesquisa e 

responderam ao questionário via grupo fechado no facebook. Dos alunos que 

responderam o questionário 83% deles são homens e 17% mulheres e a média idade que 

prevaleceu entre os mesmos, embora com pouca diferença, foi de 42% aos alunos que 

tem 25 anos ou mais, seguido, consecutivamente, pelos estudantes de 22 a 24 anos e 19 

a 21 anos. 

 

Gráfico 20: Sexo predominante e faixa etária do oitavo semestre. 

 

Quando questionados sobre os motivos que o levaram a cursar Publicidade e 

Propaganda, em geral, os entrevistados expuseram que já trabalhavam na área, por 

exemplo, fotografia. Além do fato de ter uma atuação ampla em várias áreas como 

marketing, televisão, rádio e outros. Quanto ao jornal impresso as respostas dos 
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entrevistados foram parcialmente equilibradas, visto que 58% disseram ter o hábito de 

ler jornal e 42% afirmaram não utilizar esta mídia. Assim como o hábito de ler fora 

equilibrado, a frequência de uso desse meio de comunicação também tem poucas 

diferenças entre as opções que os alunos poderiam responder, na qual a maior parte que 

responder ler jornais impressos, o fazem três dias na semana. Podendo-se notar que a 

frequência de uso deste meio aumenta perante aos outros dois semestres. 

 

Gráfico 21: Se tem o hábito de ler jornal impresso e com que frequência o lê. 

 

Quando perguntados sobre qual a editoria que eles costumam ler 43% afirmou 

procurar mais pela página dos esportes e a razão para qual este caderno tenha tido um 

número maior é o fato de que tem mais homens nos representantes do oitavo semestre. 

Em relação ao jornal online 57% relataram ler as versões online dos jornais de notícias 

locais. 

    

 

Quanto ao rádio, pode-se observar que 67% dos alunos que participaram dessa 

pesquisa costumam ouvir rádio todos os dias. A frequência de uso deste meio de 

comunicação mostrou-se semelhante entre um dia na semana (37%) e cinco dias na 

semana (38%). O horário em que os entrevistados relataram mais ouvir rádio foi o turno 

da tarde (30%) seguido pela manhã e de entrevistados que não teriam hora definida para 

escutar este meio de comunicação. O veículo mais indicado pelos alunos foi a rádio 

Atlântida com média de 75% das respostas. 
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Gráfico 22. Se tem o hábito de ouvir rádio, com que frequência e em que horário o 

ouve. 

 

Conforme o que a pesquisa realizada indicou, 92% dos entrevistados relataram 

olhar televisão, ou seja, onze dos doze alunos correspondentes ao oitavo semestre do 

curso de publicidade e propaganda do Centro universitário Franciscano responderam 

que assistem TV. Desse total, que se pode ver na pesquisa, a maioria disse que olha 

televisão cinco dias da semana (46%). Entre as respostas obtidas sobre qual a emissora 

favorita dos entrevistados a Rede Globo (RBSTV) permaneceu em primeiro lugar, 

porém, os programas preferidos são de esportes. 

    

Gráfico 23: Se tem o hábito de assistir TV e em que horário assiste. 

 

Em relação às revistas, apenas 8%, ou seja, um dos doze entrevistados, afirmou 

utilizar este meio de comunicação pelo menos uma vez por mês. A revista citada por 

este entrevistado foi a Super Interessante e o mesmo relatou que costuma servir-se deste 

meio no período de trabalho. Não observando-se maiores alterações em relação aos 

outros dois semestre pesquisados. 

Gráfico 24: Se tem o hábito de ler revistas. 
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A respeito dos resultados, quanto à pergunta sobre cinema, a referente pesquisa 

apresenta que 50% dos entrevistados frequentam este meio de comunicação. Em relação 

aos alunos que mencionaram que assistem filme no cinema 17% deles vão uma vez por 

semana e 83% comparecem as salas de cinema uma vez por mês. Quando os 

entrevistados, representantes do oitavo semestre, foram perguntados com quem vão ao 

cinema, 83% disseram que vão com amigos e 17% sozinhos. 

     
Gráfico 25: Se tem o hábito de ir ao cinema, com que frequência vai e com quem assiste 

aos filmes. 

 

A manifestação dos entrevistados em relação à internet e redes sociais foram 

unânime, todos utilizam esses meios de comunicação para diferentes fins. A respeito do 

que diz frequência de uso da internet, todos os entrevistados relataram usa-la todos os 

dias e em referência as redes sociais apenas 8% relatou não utiliza-las diariamente. À 

vista disso considera-se, como os autores e as pesquisas apresentaram no decorrer deste 

estudo, que a internet e as redes sociais são os meios de comunicação mais utilizados e 

não é mais uma ferramenta usada apenas pelos jovens e também não é mais feita 

somente os jovens, considerando, por exemplo, os aplicativos de jornais online para 

dispositivos móveis. 

 

Gráfico 26: Que frequência utiliza as redes sociais. 
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5 EVOLUÇÃO DO PERFIL DE CONSUMO DE MÍDIA DOS ALUNOS DO 

CURSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO 

FRANCISCANO 

 

Esse capítulo apresenta e evolução do perfil de consumo de mídia do aluno do 

curso de Publicidade e Propaganda do Centro Universitário Franciscano e tem como 

prioridade expor de forma clara qual foram às alterações, mudanças e ou evoluções 

descobertas pelo pesquisador. Como já foi citado nos capítulos anteriores à pesquisa 

abrangeu cinquenta e oito pessoas de três semestres diferentes do curso de Publicidade e 

Propaganda. As turmas escolhidas foram as do primeiro, quinto e último semestre e o 

principal motivo para essas turmas serem escolhidas pelo pesquisador se dá ao fato de 

que elas conseguiriam englobar e demonstrar, de certa forma, o decorrer dos quatro 

anos letivos da faculdade, descobrindo assim as mudanças, alterações e evoluções nos 

hábitos de mídia dos entrevistados.  

Conforme o estudo que o pesquisador realizou com os dados obtidos com os 

questionários realizados, o curso tem aproximadamente 30% mais homens que 

mulheres. A idade média, conforme a pesquisa, ao longo do curso muda, já que o 

primeiro semestre é o mais jovem com idade e oitavo é mais velho equiparando-o com 

os outros semestres, porém acredita-se ser um trajeto comum de qualquer curso de 

ensino superior. 

Quanto ao motivo dos entrevistados terem optado pelo curso altera-se diante de 

cada semestre, pois, como se pode ver nas respostas do oitavo semestre, alguns alunos 

alegaram usar o curso de publicidade e propaganda, já que, antes de entrar no curso, 

trabalhavam em alguma área específica estudada na Publicidade e Propaganda. Dentre 

as áreas citadas pelo grupo representante do oitavo semestre foi citado o audiovisual e a 

fotografia. Em contrapartida o público alusivo ao primeiro semestre indicou que 

optaram pelo curso por gostarem de comunicação, sendo assim se identificando com a 

área da comunicação.  

No entanto nos três semestres a pesquisa obteve algumas respostas citando a 

criatividade, visto que os alunos selecionaram o curso de publicidade e propaganda por 

se considerarem criativos. Além disso, a vasta área de atuação que a publicidade tem 

também foi fator importante na escolha por este curso, já que fora citado pelos três 

semestres. 

Analisado os dados da pesquisa, sobre jornal impresso, descobre-se que, 

aproximadamente 70% dos alunos dos três semestres estudados tem este costume em 
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comum. Entretanto o oitavo semestre foi o que mais se mostrou adepto em ter o hábito 

ler jornal impresso e com mais frequência. Com relação ao jornal online, o primeiro 

semestre se expos mais adepto ao uso desse meio. Confrontando os dados dos semestres 

chega-se na conclusão que 80% dos entrevistados mencionaram procurar, em sites, por 

notícias.  

De acordo com a pesquisa, a frequência de uso do jornal impresso é mais 

comum pela turma representativa do oitavo semestre, onde, na ocasião, alegaram ler 

jornal três vezes por semana. Não obstante, os outros dois semestres assumiram ler uma 

vez por semana jornais impressos, dessa maneira não mantendo uma distância muito 

grande ao oitavo semestre. Correspondente ao jornal impresso chega-se na conclusão 

que, entre os três semestres, o turno da tarde é o mais comum em que os entrevistados 

leem este meio de comunicação. Pelo fato dos alunos buscarem por notícias locais o 

veículo mais citado foi o Diário de Santa Maria. 

Conforme observado a partir dos dados levantados na pesquisa todos os 

semestres tem o hábito de ouvir rádio e com isso chega-se ao entendimento de que 59% 

dos alunos entrevistados utilizam este meio de comunicação, entretanto o oitavo 

semestre é o que mais consome desta mídia. Em relação a frequência de uso do rádio, o 

quinto e o oitavo semestre apresentou ouvir este meio de comunicação cinco vezes na 

semana. O primeiro semestre do curso de publicidade e propaganda revelou-se dividido 

entre três, quatro e seis dias na semana, em relação à frequência de uso dessa mídia. 

Também vemos que o veículo mais apontado pelo primeiro semestre foi a Rádio 

Atlântida, porém, a mesma, obteve um total de 74% de preferência entre os semestres 

pesquisados, denotando ser a rádio mais ouvida pelos alunos do curso. 

Segundo o que aponta a pesquisa, em relação à TV, é de que 88% dos alunos 

que representaram o curso de publicidade e propaganda do Centro Universitário 

Franciscano tem o hábito de assistir televisão. Relativo à frequência de uso dessa mídia, 

os dados sinalizaram para uma diferença entre os semestres para os quais o pesquisador 

aplicou o questionário, apesar disso chega-se na conclusão de que a frequência de uso 

deste meio de comunicação é de cinco dias semanalmente. Também pode se concluir 

que a emissora de televisão Globo (RBSTV) é a mais assistida entre os semestres. Com 

relação aos canais fechados, a preferência pelos pesquisados são por séries ou canais 

específicos de algum gênero, por exemplo, como foi citado, o Discovery Chanel. 

De acordo com a pesquisa, aproximadamente 64% dos alunos do curso de 

publicidade não tem o hábito de ler revistas. Entretanto os outros 36% aproximados que 
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alegaram ter este costume o fazem, geralmente, uma vez por mês. E o local que os 

entrevistados que usam deste meio de comunicação mais citou em suas residências. 

Com base nos dados obtidos através do questionário, foi constatado que 

geralmente os entrevistados vão uma vez por mês ao cinema. Entre os semestres 

escolhidos para responderem ao questionário o corpo docente do quinto semestre 

apresentou ser mais adepto desse meio de comunicação, embora que, aproximadamente 

64% do número total dos entrevistados afirmaram ter o hábito de ir ao cinema. Em 

relação ao gênero que costumam ir assistir, os alunos alegaram não ter um gênero 

preferido, que, geralmente, vão assistir estreia e/ou algum filme de seu interesse. Como 

acompanhante a maioria citou preferir ir com amigos. 

Em relação à internet e as redes sociais foi constatado que as respostas do 

questionário foram semelhantes em todas as perguntas, visto que todos os entrevistados 

utilizam estes meios de comunicação. Os fins que geralmente usam é entretenimento, 

estudo, trabalho e informação. E, de acordo com a pesquisa, a frequência de uso, entre 

todos os semestres é, em sua maioria, de sete dias por semana, tanto a internet quanto as 

redes sociais. Quanto ao horário que os entrevistados costumam se conectar nestes 

meios é sempre que possível, e isso se justifica pelo uso de celulares, tablets e outros 

dispositivos móveis com acesso as redes sociais e internet. 

Levando-se em considerações os dados observados no estudo, entende-se que há 

evolução no perfil de consumo de mídia do aluno do curso de Publicidade e Propaganda 

do Centro Universitário Franciscano, onde se pode dizer que quanto mais ao fim dos 

quatro anos letivos o aluno qualifica mais a sua busca por informações em relação às 

notícias. E que os estudos, entretenimento, trabalho se unificam dentro das redes 

sócias/internet. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na atualidade, como se pode ver no decorrer do referente trabalho, não importa 

idade, a maioria das pessoas estão conectadas no meio digital e isso é o que mais deve 

chamar atenção tanto para o curso de publicidade e propaganda do Centro Universitário 

Franciscano quanto a qualquer outra empresa. Ao longo deste estudo o pesquisador foi 

constatando que o perfil de consumo de mídia do curso de publicidade e propaganda do 

Centro Universitário Franciscano coincide com o da “Pesquisa Brasileira de Mídia - 

2014”. Isto é, os alunos do curso estão enquadrados no perfil da pesquisa supracitada, 

além de haver evoluções perante específicas mídias. 

Durante o curso de Publicidade e Propaganda os alunos modificam seus hábitos 

de mídia, procurando-o qualificar, de certa maneira. As diferenças foram observadas 

quando comparados os resultados obtidos dos três semestres pesquisados. No inicio da 

faculdade o aluno procura sim se informar através da mídia tradicional, por exemplo, 

jornal impresso. Contudo, é no oitavo semestre que a frequência de uso aumenta para 

três dias semanais, o que mostra que os alunos que estão próximos a concluir o curso 

tem uma forma diferente de busca de informação. 

A evolução/mudança/alteração, com relação aos meios digitais são poucas, 

entretanto os alunos do oitavo semestre procuram a internet e redes sociais tanto para 

trabalho quanto para diversão. Os alunos do primeiro buscam mais por entretenimento e 

informações e a turma do quinto semestre participa mais de trabalhos de faculdade, via 

grupos fechados no Facebook. Em relação aos jornais online de notícias e ou extensões 

dos jornais impressos, as turmas do primeiro e quinto semestre mostraram-se mais 

acessíveis para buscar notícias online, contrapondo com a turma do oitavo semestre, que 

o percentual das respostas foi mais semelhante entre o “sim” e o “não”, confirmando os 

dados de que esses alunos do oitavo semestre preferem o jornal impresso. 

Ao longo do estudo vão se apresentando divergências em todos os meios, porém 

no rádio, a Rede Atlântida foi a mais citada pelos três semestres pesquisados. Embora 

alguns alunos tenham citado ouvir exclusivamente algum programa, a maioria afirmou 

não ter um programa específico, e sim apenas ouvir as músicas que estão tocando no 

horário que ligam o rádio. Esse meio de comunicação, como a pesquisa apresenta, é 

muito usado porque não necessita de uma atenção total a ele, por exemplo, as pessoas 

ao mesmo tempo em que estão olhando televisão, fazendo algum trabalho ou até mesmo 
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trabalhando em sua uma empresa, conseguem ouvir rádio sem precisar estar com total 

concentração para ouvi-lo. 

Como já foi dito, o pesquisador observou a evolução em relação ao consumo de 

mídia dos alunos do curso de Publicidade e Propaganda do Centro Universitário 

Franciscano. Essa evolução que ocorreu, e o pesquisador notou, foi vista durante a 

tabulação das respostas obtidas por meio de um questionário que foi realizado com os 

três semestres escolhidos. A pesquisa bibliográfica conseguiu dar parâmetros para que o 

pesquisador iniciasse o trabalho e conseguisse dar continuidade ao mesmo. O estudo 

teve seu problema principal descoberto e os objetivos específicos alcançados. 

Para o pesquisador este trabalho foi de grande magnitude, pois influenciará em 

seu futuro no mercado profissional. A pesquisa afirmou ao pesquisador o que já havia 

aprendido em sala de aula: uma pesquisa bem realizada é o primeiro passo para uma 

campanha, produto, empresa, ideal tenha sucesso. Destaca-se que o pesquisador 

adquiriu, ao longo do estudo, maior interesse pelas áreas de marketing, pesquisa e 

mídia, convencendo-o de que, no ramo publicitário, estas são áreas de grande prestígio e 

que ainda têm muito que crescer. 

Este trabalho pode vir a ser uma porta para que novas pesquisas sejam realizadas 

com o mesmo intuito, a fim de apresentar dados relevantes para o curso de Publicidade 

e Propaganda se aperfeiçoar mais, bem como para os professores, usando estes dados 

em sala de aula e/ou conhecendo melhor o perfil dos alunos para o qual o professor da 

aula. Em âmbito social, o estudo pode vir a contribuir para que o aluno saia, cada vez 

mais, melhor qualificado para o mercado de trabalho ou para seguir estudando, caso 

deseje continuar em alguma pós-graduação, mestrado e outros, e, quem sabe, vindo a 

tornarem-se futuros professores do Centro Universitário Franciscano.  
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ANEXO A – QUESTIONÁRIO 

 
Sexo*Obrigatória 

  Masculino 

  Feminino 

Idade*Obrigatória 

 
  

Semestre*Obrigatória 

 
  

Por que você escolheu fazer Publicidade e Propaganda?*Obrigatória 

 
  

Você lê jornal impresso? 

  Sim 

  Não 

 

Com que frequência? 

  1 dia na semana 

  2 dias na semana 

  3 dias na semana 

  4 dias na semana 

  5 dias na semana 

  6 dias na semana 

  7 dias na semana 

 

Qual jornal impresso você costuma ler? 

 
  

Em que horário você lê o jornal impresso? 

 
  

Qual editoria você costuma ler mais? Ex.: Diário 2 do jornal Diário de Santa Maria. 

 
  

Você pesquisa notícias em jornais online? 

  Sim 

  Não 

 

Você ouve Rádio? 

  Sim 

  Não 
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Com que frequência? 

  1 dia na semana 

  2 dias na semana 

  3 dias na semana 

  4 dias na semana 

  5 dias na semana 

  6 dias na semana 

  7 dias na semana 

 

Qual emissora de rádio você tem o hábito de ouvir? 

 
  

Em que horário você ouve esta emissora? 

 
  

Qual programa você procura ouvir? 

 
  

Você tem o costume de olhar televisão? 

  Sim 

  Não 

 

Com que frequência assiste TV? 

  1 dia na semana 

  2 dias na semana 

  3 dias na semana 

  4 dias na semana 

  5 dias na semana 

  6 dias na semana 

  7 dias na semana 

Qual emissora de televisão você tem o hábito de assistir? 

 
  

Em que horário você assiste esta emissora? 

 
  

Qual programa de TV que você mais assiste? 

 
  

Você tem o hábito ler revistas? 

  Sim 

  Não 
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Com que frequência você utiliza este meio de comunicação? 

  1 vez por mês 

  A cada 15 (quinze) dias 

  1 vez por semana 

  Todos os dias 

  Nunca leio 

 

Qual revista você tem o hábito de ler? 

 
  

Onde você lê revista? 

 
  

Você tem o hábito de ir ao cinema? 

  Sim 

  Não 

 

Com que frequência você utiliza este meio de comunicação? 

  1 vez por mês 

  A cada 15 (quinze) dias 

  1 vez por semana 

  Nunca vou 

 

Qual gênero de filmes você tem o hábito de assistir? 

 
  

Com quem você vai ao cinema?  ia 

 
  

Você utiliza a Internet? 

  Sim 

  Não 

 

Com que frequência? 

  1 dia na semana 

  2 dias na semana 

  3 dias na semana 

  4 dias na semana 

  5 dias na semana 

  6 dias na semana 

  7 dias na semana 
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Para que fins você utiliza a internet? 

  Entretenimento 

  Informação 

  Estudos 

  Outros 

 

Se, na pergunta acima, você marcou outros, para quais fins você utiliza a internet? 

 
  

Em que horário você conecta na internet? 

 
  

Você utiliza as Redes Sociais? 

  Sim 

  Não 

 

Com que frequência? 

  1 dia na semana 

  2 dias na semana 

  3 dias na semana 

  4 dias na semana 

  5 dias na semana 

  6 dias na semana 

  7 dias na semana 

 

Para que fins você utiliza as redes sociais? 

  Entretenimento 

  Informação 

  Estudos 

  Outros 

 

Se, na pergunta acima, você marcou outros, para quais fins você utiliza as redes sociais? 

 
  

Em que horário você conecta nas redes sociais? 

 
 

 


