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INTRODUÇÃO

A chegada do século XXI inaugurou, ainda que como um marco simbólico, uma
nova era em termos de negócios, com reflexos decisivos sobre a atividade de
pesquisa de mercado.

De forma ainda mais aguda, a pesquisa qualitativa tem passado por mudanças
expressivas que, se não alteram seu intrínseco caráter exploratório e profundo,
indicam um rumo diferenciado em termos de metodologia e investigação.

As tendências detectadas em trabalho apresentado sobre a percepção e
expectativas em relação à pesquisa qualitativa no primeiro Congresso da ABEP
(vide Oliveira, Pupo e Schindler, 2004) têm se confirmado e enfatizado
ultimamente: um acelerado crescimento da demanda por estudos qualitativos,
desafios em termos de oferecer um atendimento mais completo e focado no
negócio do cliente e o desenvolvimento de novas metodologias que permitam, por
um lado, aprofundamento e, por outro, rapidez de resposta.

Particularmente, o estudo de metodologias alternativas têm se intensificado na
área qualitativa e a globalização precipitou o aflorar de necessidades diferentes
em nível de gestão do conhecimento, com um novo olhar para a realidade.

São patentes, assim, as crescentes exigências metodológicas, visando formas de
gerar insights e entendimento do consumidor do ponto de vista qualitativo: uso
conjunto/bricolage de várias técnicas e fontes distintas de dados; estudos
integrando uma abordagem quali e quanti; incremento das pesquisas de cunho
etnográfico; metodologias diferenciadas em termos de pesquisa internacional; e,
finalmente, desenvolvimento de métodos para pesquisa quali online.

Os dois últimos aspectos constituem, do ponto de vista técnico, o alvo de interesse
deste trabalho: a quali online tem revelado um bom potencial para atender de
forma interessante a este crescimento de pesquisas internacionais e os resultados
obtidos neste estudo corroboram isso.

O presente trabalho foi concebido com a dupla finalidade de:

 Estudar o universo jovem, na medida em que as transformações sociais e
econômicas recentes têm sido protagonizadas, sobretudo, pelos jovens, e que
é vital conhecer este target às portas do mundo adulto, que cresceu em meio a
um acesso a tecnologia e informação sem precedentes;



ABEP – Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa
Trabalho apresentado no 3º Congresso Brasileiro de Pesquisa 2008
São Paulo – 2008 – www.abep.org

4

 Propiciar uma reflexão e avaliação crítica da quali online, focalizando mais
especificamente a metodologia de bulletin boards e sua utilização em projetos
internacionais, levando em conta que os métodos qualitativos online, bem
estabelecidos nos USA e lá existentes desde 1993, ainda não são muito
empregados fora dos limites da América do Norte.

Dentro desta perspectiva, o objetivo central do trabalho é analisar
comparativamente o universo perceptivo, atitudes, vivências, expectativas e a
relação com a tecnologia no cotidiano de jovens brasileiros nascidos por volta de
1990 – que compõem o que chamamos de “geração 90” - e jovens de outros
países da mesma faixa etária, com a finalidade de entender as suas
particularidades e aspectos em comum.

A questão dos jovens e tecnologia tem sido alvo de muitas reportagens na mídia
de massa e nas revistas especializadas em negócios e educação. Isso ocorre
tanto no Brasil como no exterior e demonstra a preocupação da sociedade com a
patente ligação dos jovens com a Internet e os possíveis riscos que possam vir
daí: muitas das matérias contém “instruções” no sentido de como controlar e
regular as atividades dos filhos na web, seja em termos de tempo dispendido, seja
em nível do conteúdo acessado.

O presente trabalho representa uma avaliação inédita dos aprendizados somados
a partir de dois projetos diferentes, que têm uma ligação entre si, como se explicita
a seguir:

 O projeto Geração 90, realizado por iniciativa da ABA (Associação
Brasileira de Anunciantes) pela Recherche e Almeida e Associados e
apresentado no ENA de 2007  -  Encontro Nacional de Anunciantes – e
conduzido no Brasil junto a jovens de ambos os sexos, nascidos por volta
de 1990, com a finalidade de levantar as características diferenciais desta
geração (vide Oliveira e Almeida, 2007);

 O projeto Global Village, estudo qualitativo internacional online do qual a
Recherche participou, realizado voluntariamente por uma equipe
internacional de pesquisadores qualitativos, membros da QRCA (Qualitative
Research Consultants Association), através de bulletin boards (método
asincrônico online, em formato de forum - vide conceituação no capítulo 5)
conduzidos junto a jovens de 10 países e 11 mercados (África do Sul,
Alemanha, Brasil, Canadá, China, França, Índia, Inglaterra/UK, Itália, USA e
USA segmento latino) - e cinco continentes, com objetivo de estudar seu
universo e sua relação com tecnologia (vide Kuhagen e Haf, 2007).
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Geração 90 teve como amostra jovens internautas paulistanos de 16/17 anos
(nascidos por volta de 1990), de ambos os sexos e de classes A/B e C, e foi
concebido como bricolage, sendo empregadas discussões em grupo, entrevistas
em profundidade e diários criativos, somados aos bulletin boards do Global Village
no Brasil.

Foi também realizado um desk research, através da coleta de uma série de dados
quantitativos de diversos estudos disponíveis (TGI do Ibope Mídia, LatinPanel,
Estudo da Unesco) e dados qualitativos do “Mind & Mood - Jovens na Era Go
Global” da Ipsos, além de uma série de livros, teses, artigos em revistas e na web,
que abordam a questão dos jovens, tecnologia e uso de Internet.

No Global Village cada pesquisador/moderador conduziu um bulletin board no seu
país, no idioma local1 e em todos os países foram utilizados os mesmos filtros
para recrutamento dos participantes: jovens internautas, de ambos os sexos, entre
15 e 17 anos. Todos deveriam ter seu próprio telefone celular e acesso a Internet
de casa.

Foi elaborado o mesmo roteiro para todos os países, traduzido e adaptado às
condições locais e no qual se testou algumas técnicas, como blogging, colagens,
associação a imagens, analogias a animais e cores, etc.

Houve um Bulletin board da equipe/moderadores, aberto durante todo o processo,
para discussão do planejamento, acompanhamento em tempo real dos bulletin
boards de cada país (quando o idioma permitiu), troca de experiências e
aprendizado e disponibilização dos relatórios locais e do consolidado
internacional, além de sua discussão.

A equipe do Global Village (vide figura 1) foi composta da seguinte maneira,
incluindo 11 mercados em 10 países:

 África do Sul: Corette Haf, Qualonline.co.za, Malmesbury;

 Alemanha: Ilka Kuhagen, IKM, Munique;

 Brasil: Diva Oliveira, Recherche Pesquisa, São Paulo;

 Canadá: Susan Abbott, Abbott Research & Consulting, Toronto;

1 Na Índia e na África do Sul os bulletin boards foram conduzidos em inglês. No grupo de
hispânicos – denominação usada  para designar os americanos do segmento latino, mas menos
aceita por eles – foi utilizado o inglês, pois, apesar de falarem espanhol em casa, boa parte nasceu
ou cresceu nos USA e nunca estudou formalmente espanhol, não conseguindo escrever neste
idoma (além do fato de se comunicarem em inglês para se sentirem mais incluídos).
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 China: David Ying Hon Ho, Doxus, Hong Kong;

 França: Colette Chambon, Veronique Gaboriau - Resonance, Paris;

 India: Piyul Mukherjee, Proact Research & Consultancy Pvt, Mumbai;

 Itália: Raf Manna, RM Research, Milão;

 Reino Unido: Julia Gartside-Spink, Lumina Business Solutions, Londres;

 USA: Betsy Leichliter, Leichliter Associates, Nova York;

 USA-Latino: Otto Rodriguez, Hispanic Research Inc. Miami, Florida;

 Patrocinador técnico/suporte de software: Focus Forum.

Figura 1

A equipe do Global Village
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As implicações técnicas do Global Village foram apresentadas na Conferência da
QRCA 2007 em Vancouver por Ilka Kuhagen e Correte Haf, as idealizadoras e
coordenadoras do projeto; os principais aprendizados foram a matéria de capa da
revista QRCA Views – Spring 2008.

A idéia de realizar o Global Village surgiu da oportunidade de testar e difundir a
qualitativa online fora dos limites da América do Norte, onde já conta com certa
tradição e referencial, contrariamente ao que ocorre nas demais regiões.

Nas palavras das idealizadoras do projeto: “O conceito do projeto Global Village
nasceu da nossa convicção de que os pesquisadores qualitativos de fora da
América do Norte não poderiam ficar para trás. Acreditamos que os pesquisadores
qualitativos devem adicionar ferramentas de quali online a seus serviços, em todos
os cantos do mundo!” (Kuhagen e Haf, 2007).

O caráter inédito do presente trabalho reside na soma dos dois trabalhos e na
possibilidade que se abre de empreender uma análise comparativa dos resultados
dos jovens brasileiros e dos demais países. As informações dos dois estudos
podem ser analisadas, assim, sob um ângulo bastante interessante.

Outro ponto que se deve destacar no trabalho é a oportunidade de avaliar a
metodologia qualitativa de bulletin boards na prática, em um projeto internacional
de grande porte.
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1. USO E PENETRAÇÃO DE INTERNET - 2007

O desenvolvimento de metodologias para os vários tipos possíveis de pesquisa de
mercado online surge, no contexto atual, como uma expectativa, necessidade e
oportunidade: os dados a respeito do uso e penetração de Internet nas várias
regiões do mundo são impressionantes.

E chamam a atenção de todos para as possibilidades abertas por este canal no
sentido de entrar em contato com o consumidor, consultar, mensurar e coletar
seus hábitos e impressões - enfim, pesquisá-lo através deste meio.

Além de impressionantes, os números referentes ao uso de Internet, assim como
outros ligados ao avanço da tecnologia em geral no plano de consumo, estão em
constante crescimento – tanto que sempre é necessário atualizá-los, o que é
fortemente recomendável para que se tenha em mente as dimensões exatas do
que ocorre neste campo (vide www.internetworldstats.com).

1.1. Penetração e crescimento mundial de Internet

Os últimos dados disponibilizados pelo Internet World Stats datam de março de
2008 e encontram-se nos gráficos reproduzidos nas figuras 2, 3 e 4.

Figura 2
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Figura 3

Figura 4
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Embora os índices de penetração de Internet sejam maiores na América do Norte,
seguidos pela Oceania e Austrália, quando se fala no número de internautas os
números relativos à Ásia se sobressaem.

Os dados a respeito do crescimento de Internet entre 2000 e 2007, como seria de
se esperar, mostram um crescimento menor nos países desenvolvidos, enquanto
os índices de crescimento dos países em desenvolvimento confirmam seu
potencial nesta área.

Na figura 5 focaliza-se mais especificamente os países integrantes do projeto
Global Village – com dados sobre uso, penetração de Internet e crescimento,
ainda segundo o Internet World Stats (para estes dados foi usada sempre a
mesma fonte, para permitir comparação)

Figura 5
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1.2. Destaques - Brasil

Além dos números já expostos, outros dados referentes à presença de Internet no
Brasil mostram um grande potencial: o país destaca-se no cenário mundial,
ocupando a sétima posição entre todos os países no que diz respeito ao número
de internautas (Internet World Stats)

Paralelamente, os últimos dados divulgados na midia apontam que o número de
brasileiros que acessam a Internet de suas casas praticamente dobrou entre 2005
e 2008, passando de 10,7 milhões para 21,1 milhões (Ibope/NetRatings).

E o Brasil lidera mundialmente, ainda, em termos de tempo médio de navegação:
cada internauta brasileiro dispende em média 23 horas e 12 minutos por mês, no
que é seguido pelos franceses e norte-americanos - que navegam em média, por
mês, respectivamente 21 horas e 31 minutos e 20 horas e 39 minutos.
(Ibope/NetRatings).
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2. HISTÓRICO GERACIONAL E A GERAÇÃO 90

Como pano de fundo para a compreensão dos dados levantados sobre os jovens
neste trabalho, utilizamos os parâmetros da abordagem geracional, em que se
estuda as mudanças de valores, comportamento e padrões de conduta através de
ondas de gerações.

2.1. Marcos históricos e gerações

Vários autores se dedicaram ao estudo das gerações, em geral discriminadas a
partir da Segunda Grande Guerra, daí resultando uma série de classificações
diferentes.

A tendência mais comum entre eles é dividir as diversas gerações a partir do pós
guerra em Baby Boomers (nascidos entre 1945-1964), geração X (nascidos entre
1964-1982), geração Y (nascidos entre 1982-1991), e a geração Millennium
(nascidos de1990 em diante), a qual estamos tratando neste estudo.

Estas gerações correspondem a momentos históricos, com alguns marcos
definidos:

 Início do século XX: a grande aspiração era tornar-se adulto, pela baixa
valorização da infância e juventude. O ideal era “encorpar” fisicamente,
vestir-se sobriamente, e, enfim, ter um comportamento bastante contido e
racional;

 Pós guerra - anos 50/60: é a época dos "rebeldes sem causa" e quando se
inicia certo estranhamento entre pais e filhos, que culminará em um claro
conflito de gerações nas décadas seguintes. Data desta época  a
popularização do debate sobre a educação das crianças, com correntes
antagônicas: de um lado as idéias de "liberdade sem medo" da escola de
Sumerhill e de outro o autoritarismo dos pais, que acabou por ser
dominante nesta época;

 Revolta e revolução de costumes - anos 60/70: ganha força nesta fase o
conflito de gerações, com o ideal de rompimento de amarras, tanto da
opressão social como do jugo dos pais. A aspiração era a liberdade sem
limites, que se refletiu em extrema liberalidade, quando chegou o momento
da criação dos próprios filhos. Esta época foi marcada pelos movimentos
sociais, como o maio de 68 em Paris e as manifestações contra a guerra do
Vietnã. O lema "Paz e amor", o festival de Woodstok  e a revolução sexual,
com o advento da pílula anticoncepciona, foram ícones marcantes destas
décadas;
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 Culto à juventude - anos 80/90: aqui a extrema valorização da juventude
resulta em uma profusão de adultos com jeito de adolescentes, cujo ideal
era conseguir cumprir suas responsabilidades, com ar jovem. O aumento
da expectativa de vida das pessoas levou a uma  redefinição das faixas
etárias, e os pais e escolas tinham dúvidas entre exigências e concessões
para as crianças e jovens.

Chegamos enfim ao novo milênio, com a Geração 90, e percebe-se que algumas
das tendências detectadas na década anterior foram agudizadas: particularmente,
um modelo adolescente de conduta, roupas e aspirações começou a vigorar tanto
para os pais dos jovens como para as crianças. Ninguém mais quer ser nem velho
nem criança.

Os pais não conseguem fazer valer sua autoridade junto aos jovens, muitos dos
quais se posicionam como se não houvesse limites. O comportamento dos pais
oscila entre extremos: ou são muito liberais ou tentam ser controladores (os
chamados “pais helicópteros”, sempre sobrevoando os filhos).

A nova estrutura familiar é mais aberta e fluída, e boa parte dos pais assume uma
postura de amigos dos filhos.

Teoricamente, não haveria mais motivos para que haja oposição entre os pais e
os filhos. Mas o que ocorre é que os jovens têm a imperiosa necessidade de
crescer e ficar independentes, ao menos afetivamente, dos pais. Por isso, se
distanciam e se isolam dos pais, ligando-se ao seu grupo de amigos.

Na ausência de modelos adultos, criam seus próprios códigos, no que são
ajudados em muito pela dinâmica que a Internet propicia: comunicação silenciosa,
sigilosa e longe do olhar paterno.

Muitos dos jovens da faixa etária e classes estudadas ficam a maior parte do
tempo quando estão em casa no quarto, em contato com os amigos pela Internet
ou celular, e os pais não conseguem entrar em este mundo particular que foi
criado pelos jovens.

Essa situação acaba confundindo um pouco estes adolescentes quanto a
modelos, parâmetros, regras, o que concorre para que o status de adulto não seja
aspirado, como já foi em outras gerações.

Um novo conflito de gerações se estabelece, desta vez mais velado, mas não
menos transformador.
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Muitos jovens - e outros nem tanto, na faixa dos 40 anos - nestas circunstâncias,
preferem ficar na casa dos pais, pois têm franquia para ir e vir e não se
responsabilizam pela própria subsistência. Não proclamam, como nos anos 60/70,
sua necessidade de liberdade, pois a têm de sobra. Mas isso não significa, de
forma alguma, que não haja conflito de gerações!

2.2. A Geração 90

Há muitas denominações para a Geração 90 ou Millenium, empregadas por vários
autores diferentes, o que mostra como as atenções se voltam para estudá-la:
Geração Net ou Geração I (Internet), Geração Y, Geração Z (X, Y, Z ... ), Geração
Me ou M , Geração Next ou N Gen - ou Nexters -  Geração Digital ou D, Geração
C (computador), Nativos Digitais.

Alguns fatores ausentes nas gerações anteriores tornam o jovem da Geração 90
único: o fato de terem crescido em contato direto com a tecnologia (vide figura 6,
onde se tem de forma gráfica a relação entre as idades/cronologia das fases da
vida dos jovens entrevistados e os lançamentos em tecnologia), terem acesso a
uma enorme quantidade de informação e, ao menos nesta área, saberem mais do
que os pais.

Figura 6
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Os jovens da Geração 90 ou Millenium têm merecido a preocupação de autores
de vários ramos de atividade - ensino, gestão de RH, igreja, educadores e livros
para os pais - e a principal pergunta é: como lidar com eles, como aproveitar suas
habilidades e contornar as dificuldades geradas pelo distanciamento entre as
gerações?
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3. O UNIVERSO JOVEM – PERCEPÇÕES E VALORES

Contextualizar o mundo dos jovens da Geração 90, no Brasil ou nos demais
paises, implica em analisar sua atitude perante a vida de hoje, a forma como se
comportam, suas preocupações e crenças.

3.1. Colagens - Auto percepção

A auto-percepção dos jovens entrevistados foi pesquisada, além das questões
explícitas a este respeito no decorrer dos bulletin boards, através da técnica de
colagens, que propiciou o surgimento de conteúdos simbólicos relevantes.

Foi solicitado que os entrevistados mandassem, via e mail, fotos ou imagens que
representassem “o que é ser um jovem em ... (país do grupo)”.  O resultado foi um
conjunto de imagens de cada país, compondo colagens que retratam a forma
como os jovens se percebem, seus valores, aspirações e preocupações.

A colagem feita a partir da imagem dos jovens brasileiros entrevistados encontra-
se reproduzida na figura 7.

Figura 7
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Os principais elementos que fazem parte das colagens dos jovens brasileiros que
participaram da pesquisa são a amizade, baladas, esporte, liberdade, família e
viagens, com muitas imagens de jovens e paisagens abertas, de praia e natureza.

A colagem feita com as imagens mandadas pelos jovens americanos do segmento
latino guarda alguma semelhança com a dos brasileiros, especialmente quanto à
valorização da amizade e da família.

De modo mais peculiar, neste segmento surgem a religiosidade, o apego às raízes
do país do qual sua família migrou e a busca de integração nos USA, além da
valorização de diversão e cultura.

No mesmo bloco de colagens com elementos semelhantes, a realizada pelos
jovens sul-africanos chama a atenção pela presença do orgulho nacional
(elemento que aparece também, em outros momentos, nas colocações dos jovens
brasileiros, indianos, chineses e canadenses) e associações negativas a Aids,
drogas, bebidas e autoridades arbitrárias.

No outro extremo, as imagens das colagens feitas pelos jovens dos países
desenvolvidos como UK e França mostram, ao lado da alegria, esportes, festas e
música, também a valorização do fashion, a vontade de transgredir e elementos
depressivos como a cultura Emo.

A colagem dos jovens franceses, reproduzida na figura 8, é um bom exemplo
destes elementos.

Figura 8
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Os jovens chineses (vide figura 9) destacam-se dos demais – tanto dos países
desenvolvidos como dos em desenvolvimento: as imagens que compõem sua
colagem, reproduzida a seguir, mostram a valorização da tecnologia e gadgets
fashion, assim como o auto-desafio, vontade de quebrar amarras, “namorar do
jeito que a gente quer” e a necessidade de ter mais liberdade, “sem se importar
com os outros”.

Figura 9

3.2. Caracterização dos jovens – Geração 90

A despeito das diferenças culturais entre os jovens dos diversos países, algumas
das características encontradas no público estudado mostram-se universais,
sendo notadas também em jovens das outras gerações: são impulsivos, intensos,
inseguros, tímidos, ansiosos, hedonistas e, sobretudo, leais aos amigos.
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De acordo com os resultados do estudo “Mind & Mood - Jovens na Era Go Global”
da Ipsos, idealizado e coordenado por Raquel Siqueira, há vários mitos sobre a
relação dos jovens com a tecnologia, que acabam resultando em visões
distorcidas: é o caso da idéia de que os jovens de hoje seriam muitos diferentes
dos de gerações anteriores. O estudo da Ipsos mostra que as características
básicas dos jovens se mantém, sendo agudizadas pelas condições de vida atuais,
em especial as portas abertas pelo acesso à tecnologia no dia-a-dia. (vide
Madureira, 2007)

Isso foi confirmado em ambos os estudos, Geração 90 e Global Village: as
peculiaridades dos jovens da Geração 90 surgem a partir da conjunção destes
traços inerentes à juventude com o acesso a tecnologia, que potencializa e
permite sua expressão. São vorazes, imediatistas, exigentes, interativos,
dispersivos e auto-indulgentes (permitem-se errar, argumentando que, por serem
jovens, têm essa possibilidade). Ao mesmo tempo em que são individualistas,
valorizam o coletivo e o social, e é a partir desta contradição que se desenham
alguns dos aspectos diferenciadores desta geração.

Uma das características que mais chama atenção nesses jovens é que são
multitarefas, ou seja, estão sempre praticando diferentes atividades ao mesmo
tempo (Internet, ouvir musica, conversando no MSM, assistir tv, comer, etc.).

Confiam em si mesmos e em seus pares, até mais do que nas empresas e
organizações. E, no Brasil e na África do Sul, os jovens chegam a desconfiar das
autoridades – em oposição aos canadenses e indianos neste aspecto.

É importante frisar que, como os jovens de qualquer época, os da Geração 90
estão em fase de transição e, portanto, de contradição e em busca de
reconhecimento e aceitação – mas vivendo em um meio completamente novo em
termos de comunicação e interatividade – com a Internet e sobretudo, o telefone
celular.

3.3. Preocupações e valores

Os valores destes jovens ficam claros quando se pensa no que é importante para
eles: os amigos vêm em primeiro lugar, assim como a necessidade de estarem
conectados - com mobilidade - a diversão/alegria e o fato de não serem ainda
cobrados em termos de ter responsabilidade (alguns trabalham, mas não provêm
o próprio sustento)
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A família é valorizada, especialmente entre os brasileiros e americanos do
segmento latino. Na Índia, mais ainda do que a família, valorizam a mãe, pois os
pais são bastante distantes. É curioso apontar que, no Brasil, ao serem indagados
sobre pessoas que admiram, muitos mencionam a própria mãe, como pessoa
batalhadora e de valor.

A aceitação pelo grupo é um valor forte para todos, mas ganha mais destaque
entre os indianos e latinos - brasileiros, hispânicos e italianos.

Jovens brasileiros, hispânicos e sul-africanos têm também preocupação com a fé
e religião, confirmando no caso dos primeiros o que havia sido colocado
espontaneamente nas colagens.

Os sul-africanos apresentam também como particularidade a aspiração por
sucesso profissional e financeiro no futuro, que compartilham como os chineses
(que confessam que gostariam não só de ter dinheiro, mas sim “muito dinheiro”).

Construir sua identidade e ter privacidade, aspectos caros para a maioria dos
jovens do estudo, são especialmente importantes para os ingleses e canadenses.

E, para os canadenses, brasileiros e chineses, a diversidade e tolerância têm
destaque: para os dois primeiros, como algo que admiram e têm orgulho em suas
sociedades – e, para os chineses como aspiração e parte de sua curiosidade em
conhecer costumes de outros povos.

Aliás, os chineses, junto com os alemães, são os que mais valorizam a liberdade,
embora todos os jovens dos demais países batalhem por isso.

Mas há um aspecto em que os jovens de alguns paises tendem a ter uma atitude
oposta: enquanto os canadenses e indianos valorizam o “seguir as leis” ou estar
dentro das normas sociais, para os franceses e ingleses a vontade é de
experimentar, transgredir um pouco ...

Os indianos mostram-se bastante conservadores também quando comentam do
que não gostam: fumar e beber, para eles, definitivamente, não é “cool”.

Todos apontam os preconceitos e discriminação como algo negativo, assim como
não ter amigos, viver isolado de seu grupo social.

O futuro profissional é fonte de preocupação para a maioria deles, mas os
brasileiros e hispânicos sentem-se mais apreensivos em termos de oportunidades
e empenho que deverão ter para isso.
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Por outro lado, os exames escolares são temidos pelos alemães e chineses,
provavelmente como reflexo de uma educação mais severa – que transparece na
irritação, também encontrada entre os ingleses, com o fato de serem tratados
como crianças e controlados por pais e professores.

As preocupações deste segmento giram em torno do futuro, tanto do ponto de
vista individual - escolhas, vestibular, carreira, futuro profissional - como coletivo.

Questionam as drogas, a vaidade excessiva, a pornografia e se preocupam com a
sexualidade, além da dependência financeira, característica da fase de vida em
que se encontram.

Todos preocupam-se com a desigualdade social, apresentando-se também como
fundamental a responsabilidade social e com o meio ambiente. Note-se que o
discurso sobre as questões ambientais é presente em todos os segmentos, mas
destaca-se entre os brasileiros e franceses, que acreditam que podem salvar o
mundo e fazer a diferença.

A Aids aparece como preocupação para os jovens sul-africanos, como já se havia
apontado nas colagens; estes jovens, juntamente com os indianos, são os que
mais discutem a questão da gravidez na adolescência.

Também junto aos sul-africanos e indianos, somados aos ingleses e brasileiros, a
violência surge com destaque como um dos seus grandes temores.

A política aparece explicitamente como distante da realidade e preocupações dos
jovens brasileiros e italianos, o que está associado principalmente à corrupção em
várias esferas da vida pública – algo denunciado, embora com menor força,
também pelos jovens sul-africanos.

A tecnologia aparece como uma área de baixa preocupação, mas não por ser
importante; como já se comentou anteriormente, é vital na vida destes jovens, a
ponto de não mais emocionar ou envolver, pois para estes jovens não é um fim, é
um meio.

Isso fica claro quando os jovens comentam o que gostam de fazer, como se pode
ver pela figura 10.
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Figura 10
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4. OS JOVENS E A TECNOLOGIA

Os jovens entrevistados, de todos os países, mostram-se muito à vontade no
mundo virtual - alguns se comunicam melhor online do que ao vivo, pela timidez
típica da adolescência.

Isso também é verdadeiro para a comunicação via tefefone celular: trocam
mensagens e se comunicam com os amigos, de forma constante.

Os jovens encontram nestas formas de contato a situação ideal para exercer sua
independência, criar seus códigos e parâmetros, podendo se comunicar
livremente sem a interferência de ninguém, em especial os pais.

Particularmente, a comunicação via Internet e celular propicia auto-afirmação e
pertencimento, valores caros aos jovens, permitindo a troca de experiências,
mensagens, textos, fotos, músicas. Convivem com Internet e celular o tempo todo.

4.1. Internet

A Internet está, assim totalmente integrada ao cotidiano dos jovens entrevistados,
sendo associada a sentimentos e atributos muito positivos. Referem-se à Internet
como fundamental, vital, essencial e indispensável.

Ainda, qualificam a Internet como inovadora, moderna e atual – além de “viciante”,
no sentido de criar um apego muito grande, transformando-se em um hábito do
qual é difícil descondicionar-se.

Muitos não conseguem imaginar a vida sem Internet.

Basicamente, a Internet significa comunicação, informação e sobretudo lazer,
entretenimento: é a interação dos jovens com sua rede social.

A Internet oferece uma diversidade muito grande de possibilidades, a grande
maioria das quais é explorada pelos jovens:

 Surfar, procurando músicas, sites interessantes, vídeos “hilários” e bizarros;

 Consultar, através dos sites de busca, matérias para trabalhos escolares;
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 Mandar mensagens: o programa e provedor variam de país para país, mas
como uma constante esta é uma das grandes funções da Internet para os
jovens. Mandam e recebem mensagens rápidas, sempre que estão
conectatos à Internet, e muitos preferem se comunicar assim do que
pessoalmente ou via telefonema – seja por timidez, pressa, vontade de ficar
conectado com várias pessoas ao mesmo tempo, ou porque não se paga
nada por estas mensagens. A única exceção é representada pelos jovens sul-
africanos, que mandam poucas mensagens via Internet;

 Receber e enviar e mails: com raras exceções, os jovens não usam muito o e
mail, tido como mais comercial ou próprio para pessoas mais velhas, que na
sua visão teriam mais tempo para escrever recados longos. Eles,
particularmente, preferem as mensagens, instantâneas. Para eles, contudo, o
e mail funciona bem como substituto para as cartas, em especial na
comunicação com pessoas distantes ou que estão no estrangeiro;

 Socializar parece estar na base de boa parte do tempo que os jovens passam
na Internet: mensagens, entrar em chats, participar de comunidades como
Orkut e MySpace, surfar no Youtube ou mesmo entrar no Second Life;

 Compartilhar/mandar para os amigos, postar: fotos, vídeos, músicas;

 Criar vídeos: apenas alguns criam, a maioria dos entrevistados troca vídeos
de terceiros;

 Baixar programas, jogos, músicas; é importante apontar que alguns não
acham que baixar musicas, jogos ou imagens seria pirataria;

 Jogar games, atividade mais valorizada pelos meninos. Particularmente, os
jovens chineses entrevistados declaram jogar bastante pela Internet;

 Opinar – gostam da interatividade propiciada por alguns sites, onde podem
dar opinião sobre produtos ou serviços;

 Escrever blogs – nem todos escrevem, embora alguns gostem. Alguns
tendem a preferir fotologs, mais rápidos, consumindo menos tempo. Na Itália,
escrever blogs destaca-se como uma das atividades das meninas;

 Organizar: menos mencionado, embora alguns usem este tipo de
possibilidade (guardar arquivos, catalogar músicas, fotos, imagens, etc)

 Comprar pela Internet não parece ser costume dos jovens, até em função da
faixa etária. Só no Canadá e nos USA aparece um costume estabelecido de
compras via web.
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Enfim, para os jovens a Internet cumpre importantes funções, como lhes dar as
idéias de participação e pertencimento ao grupo de referência, inserção social,
diversão, informação e, de uma maneira mais ampla, comunicação.

4,2. Celular

O celular desponta como de vital importância para os jovens, cumprindo muitas
das funções ocupadas pela Internet – particularmente, o envio de mensagens pelo
celular é muito valorizado, sendo um dos usos mais freqüentes pelos jovens.

As ligações vem em segundo lugar para os jovens, que preferem mandar
mensagens, que são mais baratas, rápidas e objetivas.

Jogar, tirar fotos e ouvir música são recursos interessantes e muito apreciados,
mas nem sempre usados, pois poucos jovens têm celular com estes recursos.

O mesmo ocorre com a utilização de Internet via celular, nem sempre acessível
aos jovens entrevistados.

Mas, quando os aparelhos contam com estes recursos, como é o caso de boa
parte dos jovens canadenses, americanos e alemães, o celular traz a verdadeira
convergência digital, muito valorizada pela mobilidade – pode-se usar o celular de
qualquer lugar, a qualquer hora.

A aspiração geral, em todos os países, é ter um celular com o máximo de recursos
possível; isto é particularmente verdadeiro junto aos jovens chineses, que
valorizam muito o avanço tecnológico, de uma forma geral.

O celular funciona também, em países como China, Brasil, Índia, África do Sul e
entre os hispânicos americanos, como elemento de inclusão digital, símbolo de
status e pertencimento social, ao mesmo tempo em que favorece a auto-estima.

A identificação com o celular é bastante grande, como mostra o comentário de um
jovem chinês: “seu celular fala de você, mostra como você é”.

O celular também é uma forma dos pais agradarem os filhos e poder exercer
controle sobre suas atividades fora de casa.
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É interessante observar que, de uma forma geral nos países mais desenvolvidos o
celular é comprado especialmente para o jovem, enquanto no Brasil, África do Sul
e no segmento latino dos USA, em muitos casos o celular é herdado dos pais ou
irmãos mais velhos.

Porém, no caso da Índia, tende a haver um movimento diferente: são as mães,
normalmente as mais sacrificadas nessa cultura paternalista, que herdam os
celulares dos filhos, quando ocorre uma troca por um modelo mais novo e
avançado.

Pode-se dizer que o celular é quase que a “segunda pele”, os jovens dormem e
acordam “plugados” no aparelho, permanecendo assim 24 horas por dia.

O envolvimento com o celular é tão grande que, estimulados a imaginar como
seria se ficassem sem ele, os jovens dizem que se sentiriam perdidos, “nus”, fora
de sintonia e até inseguros, desamparados, solitários e incomunicáveis.

Muitos exageram, como atestam os comentários de um jovem canadense (“Minha
vida acabaria”) e outro indiano (“Sem um celular ninguém vive neste século”)

O grande pólo de atratividade do celular é a possibilidade de mandar mensagens:
é uma forma de conectar-se (com vantagens sobre as ligações telefônicas) de um
modo rápido, informal, privativo, prático, sem restrições de horário – e, sobretudo,
barato.

Até durante as aulas o celular pode ser usado para mensagens, mantido no
vibracall. Note-se que mesmo havendo proibição de celular na escola na maioria
dos países estudados, os jovens usam o celular nas salas de aula.

Foi utilizada para estudar a relação dos jovens com o celular a associação dos
sentimentos em relação a ele e uma série de imagens. De uma forma muito
consistente, os jovens de diferentes culturas e línguas escolheram as mesmas
fotos, pelos mesmos motivos, como se vê na figura 11.
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Figura 11
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5. CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS:
    QUALI ONLINE E PROJETOS INTERNACIONAIS

É importante registrar o aprendizado técnico com a realização dos trabalhos aqui
abordados, ao mesmo tempo em que se busca embasamento através do material
bibliográfico.

5.1. Quali online

Antes de discorrer sobre os aprendizados específicos obtidos com o projeto, é
importante fazer algumas colocações sobre as metodologias online disponíveis
para pesquisa qualitativa.

O desenvolvimento da quali online tem sido bem mais lento do que os métodos
quantitativos online, com exceção apenas dos USA e Canadá. Mesmo nestes
países essa metodologia tem encontrado ceticismo e muitas áreas de resistência.

É curioso apontar que as dúvidas levantadas no início dos anos 2000 eram
praticamente as mesmas entre os membros da QRCA (na sua maior parte norte-
americanos) e a comunidade de pesquisa brasileira. Em 1999, a QRCA instituiu
uma força tarefa para estudar a questão da quali online (veja Sweet e Walkowski,
2000), sendo suas descobertas confirmadas em trabalho realizado no Brasil em
2002 e apresentado em evento da  ABEP (veja Oliveira e Pupo, 2002).

Apesar do primeiro focus groups online ter sido realizado nos USA há bastante
tempo - 1993 - sua prática em uma escala mais significativa não se estabeleceu
ainda fora da América do Norte. Tanto no Brasil, como nos demais países fora da
América do Norte, são iniciativas esparsas.

Os focus groups online utilizam um conceito semelhante ao dos chats/salas de
bate-papo, em tempo real: trata-se de um modelo sincrônico, em que todos os
envolvidos devem estar online ao mesmo tempo.

Este tipo de modelo, praticamente o único referencial no início das tentativas de
desenvolver a quali online, tende a levar a uma tentativa de reproduzir os
parâmetros das discussões em grupo e na expectativa de obter resultados
equivalentes.
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Na medida em que os métodos asincrônicos (que não têm uma sincronia em
tempo real, ou seja, não implicam em todos os envolvidos no trabalho estarem
online ao mesmo tempo) foram se desenvolvendo e tomando a dianteira no
mundo da quali online, com destaque para a técnica de bulletin boards, algumas
das questões colocadas inicialmente como pontos críticos dos focus groups online
se resolveram.

A despeito de serem uma abordagem em grupo, os bulletin boards não podem ser
confundidos com os focus groups online. Representam uma vertente específica na
área de quali online, tendo uma concepção metodológica diferenciada: foram
desenvolvidos levando em conta tanto as características e linguagem do mundo
virtual como a necessidade de aprofundamento dos projetos qualitativos. E
reúnem,  ao mesmo tempo, a profundidade da resposta individual e a riqueza da
interação grupal.

Os bulletin boards se realizam através de ferramenta semelhante à dos foruns
online, aberto por vários dias para postagem de mensagens, questões ou
respostas, o que permite que se modere, observe ou responda à pesquisa de
acordo com a conveniência, tanto em termos de espaço/localização geográfica
como de tempo/horário (e mesmo de fuso horário, em projetos internacionais).

A questão principal, resolvida de um modo bastante adequado pelos bulletin
boards, diz respeito à profundidade das respostas dos participantes e de seu
envolvimento com a pesquisa: com calma para responder pausadamente, sem as
pressões de tempo comuns a um chat – e mesmo a uma discussão em grupo –
eles se estendem em seus comentários, podem voltar para completá-los no dia
seguinte e responder às réplicas dos demais entrevistados ou do moderador. Além
disso, o anonimato propicia respostas mais espontâneas e menor censura.

Segundo Raquel Siqueira, “os pesquisadores qualitativos têm destacado as
vantagens dos foruns abertos com a finalidade de pesquisar um determinado tema
ou problema (bulletin boards), pela liberdade que os participantes podem ter para
elaborar suas respostas”. (veja Siqueira, 2008)

Há uma série de outros métodos e recursos qualitativos online. O grande destaque
são os bulletin boards, mas tem sido cada vez mais cogitados como possibilidade
a ser explorada os blogs, a pesquisa em ambientes virtuais como Second Life e a
pesquisa através de comunidades virtuais.

No projeto Global Village foi feita uma tentativa de blog dentro do bulletin board.
que não foi muito bem sucedida, pois os entrevistados não responderam às
expectativas - e tudo sugere, que. se usada, deve ser uma etapa à parte.
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Deve ser apontado que os métodos online têm limitações intrínsecas: a principal
delas diz respeito ao público que pode ser pesquisado: embora a expansão da
Internet seja rápida e crescente e isso ao menos em tese tenda a se resolver a
médio prazo, eles ainda não se aplicam a todos os públicos, pois há parcelas da
população que podem ser consideradas excluídas digitalmente.

A dificuldade em expressar facialmente as emoções online, assim como a falta de
linguagem corporal também são aspectos que merecem cuidado, devendo-se
prever o uso de recursos como cores, emoticons, grifar as palavras e outras
possíveis formas de expressar sentimentos e reações.

Outras restrições pedem uma resolução eficiente: a dificuldade de confirmar quem
está efetivamente respondendo à pesquisa. Há alguns controles possíveis, como a
avaliação da coerência da conduta e comentários do entrevistado a seu perfil
demográfico e de consumo, trocas e validação de senhas ou confirmação de
dados cadastrais a cada login.

Está sendo estabelecido, entre pesquisadores e clientes que já vivenciaram a
quali online, o consenso que se trata de abordagem adicional, que tem suas
vantagens e limitações e que vem se somar aos recursos disponíveis na área de
investigação qualitativa.

A Recherche está há quatro anos trabalhando com os Recherche Boards, sua
versão dos bulletin boards, que foram aplicados em vários contextos e para
clientes de grande porte, em especial na área de consumo de produtos de massa.
Dentre estes, destacam-se:

 Grupos de líderes de opinião e especialistas;

 Consumidores de várias regiões do país, reunidos no mesmo grupo;

 Empresários, na área de business to business;

 Consumidores brasileiros residentes em vários países;

 Consumidores diferenciados de bens de alto valor (mercado de luxo);

 Acompanhamento da equipe envolvida em pesquisas de cunho etnográfico;

 Jovens, especiamente atraídos pela linguagem online;

 Pesquisa em organizações/ empresas, com pessoal interno;

 Em assuntos sensíveis ou ligado a status social, opiniões ou ideologia.
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Os Recherche Boards tem ainda sido utilizados como forma de pesquisar e trocar
idéias na comunidade de pesquisa, tanto em nível nacional como internacional.

5.2 Aprendizados a partir do projeto Global Village

A realização de uma pesquisa de porte internacional online foi um desafio para
toda a equipe, pelas naturais dificuldades em termos de logística, coordenação e
comunicação entre a equipe.

Em especial, a necessidade de haver um bom nível de entendimento, flexibilidade
e colaboração, mostrou-se vital no desenvolvimento de um projeto internacional do
porte do Global Village.

O trabalho confirmou, em todos os países, que para o target jovem a técnica de
bulletin boards é muito proveitosa e apropriada. Estes jovens estão habituados,
gostam e até preferem a comunicação escrita via web / celular.

Alguns desafios tiveram que ser enfrentados na condução do Global Village e
merecem ser apontados. Boa parte deles coincide com a experiência da
Recherche com os Recherche Boards:

 aspectos legais: necessidade de permissão para participação em alguns
países (entrevistados menores); proibição na China de discutir temas que
possam ser pesquisa social, privativa de organizações locais, interdição de
discutir sobre drogas em alguns países (China, Canada e USA);

 tempo/calendário escolar e fuso horário diferentes entre os países;

 roteiro planejado: muito extenso - necessidade de reduzir e flexibilizar a
abordagem em cada país;

 moderação e manutenção do grupo - tempo consumido muito maior do que o
previsto;

 habilidades de moderação: diferenciadas das de grupos presenciais – é
necessária uma compreensão dos mecanismos de dinâmica de grupo e
possibilidade de captar o sub texto das verbalizações dos entrevistados,
manter contato e marcar sua presença e interesse na discussão, sem contar
com sua própria expressão corporal;

 linguagem: dificuldades quanto aos diferentes idiomas e o uso de gíria e da
linguagem cifrada de Internet; problema acentuado em função do target jovem;
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 desafio constante: gerar interação entre os participantes: a atuação do
moderador tem que ser intensa, direcionando as questões e mostrando-se
“presente” online;

 técnicas projetivas testadas: resultados bem positivos, em especial as
colagens (diferenças visíveis entre os jovens dos vários países, destacando
suas particularidades culturais e aspirações), analogias com cores e animas,
associações a fotos estimuladas.
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CONCLUSÃO

A relevância dos estudos analisados aqui transcende a compreensão específica
das atitudes e comportamentos desta faixa etária, quando se considera que a
Geração 90 está inaugurando uma nova forma de encarar a realidade e que as
transformações derivadas deste contato com a tecnologia são estruturais.

Isso se reflete em uma nova ordem, uma nova forma de interação com o mundo
virtual, traduzida por colaboração e co-autoria, como a Web 2.0 passou a permitir:
os jovens querem escrever, filmar, fotografar e gerar conteúdo, numa atitude
proativa, e não assumir uma postura passiva perante as várias plataformas
disponíveis.

Estes jovens esperam que haja transparência nas relações, seja no contexto
familiar, politico ou empresarial. E não só esperam como exigem responsabilidade
social  e, principalmente, que haja canais abertos para que se possa construir um
relacionamento. Tudo isto porque precisam de confiança e credibilidade.

Solicitam implicitamente parâmetros e modelos, para que possam se inspirar e,
principalmente, se pautar. Isto dará a eles a segurança que tanto necessitam.

Finalmente, desejam inovação e alternativas  para que possam exercer seu poder
de escolha, conexão e interatividade. Sobretudo, querem compor e desenvolver
seus próprios conteúdos e, por que não, seus produtos. Isto representa o desejo
que as opções que lhes são oferecidas sejam personalizadas.

AGRADECIMENTOS:

 ABA – permissão para uso do Geração 90

 Equipe do Global Village

 Carol Grego

 Raquel Siqueira

 Cristina Siqueira – vídeo e templates (www.crisgal99@gmail.com)

 Focus Fórum – infra-estrutura para quali online
                         (www.focusforums.net)



ABEP – Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa
Trabalho apresentado no 3º Congresso Brasileiro de Pesquisa 2008
São Paulo – 2008 – www.abep.org

34

BIBLIOGRAFIA

Oliveira, Diva, Ana Pupo, Regina Schindler. Reflexões – Pesquisa Qualitativa no
Brasil. I Congresso da ABEP, 2004.

Oliveira, Diva, Ana Pupo. Quali online – uma questão a ser discutida. Encontro de
Pesquisa Qualitativa, ABEP, 2002.

Siqueira, Raquel. Pesquisa de Mercado, in Hiperpublicidade, Perez, Barbosa (ed.),
São Paulo, Thomas Learning, 2008.

Oliveira, Diva, Ione Almeida – Geração 90 – ENA 2007

Kuhagen, Ilka, Corette Haf. Global Village, QRCA Annual Conference, Vancouver,
2007.

Madureira, D - Mercado consumidor de 13 a 24 anos sofistica preferências – in
Valor Econômico – 05/07/2007

Walkowski, Jeff, Casey Sweet. Online qualitative research task force: report of
findings. Quirk’s Marketing Research Review, dezembro, 2000.

Fuller, Grace. A look Ahead. Quirk’s Marketing Research Review, dezembro, 2001.

Langer, J - The Mirrored Window – Focus Groups from a moderator point of view –
Paramount Market Publishing Inc - New York - 2001

Almeida, P – Revisão da metodologia das Discussões em Grupo - European
Research -1980

Towers, M - There are benefits to both - Quirk’s Marketing Research Review  -
Janeiro, 2005

Tapscot, D - Growing up Digital – McGraw-Hill – Nova York

Tapscot, Don, Anthony Williams - Wikinomics – Penguin Group – USA - 2006

Turkle, S - Life on the Screen – Simon & Schuster Paperbacks – Nova York - 1995

Oblinger, Diana, James Oblinger - Educating the Net Generation – EDUCAUSE -
2005

Aratangy, L - Pais que educam filhos que educam pais – Celebris – São Paulo -
2003

Tiba,I - Adolescentes: quem ama educa – Integrare Editora – São Paulo - 2005


