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71 pessoas, de perfil variado:

Para as próximas páginas, focaremos nos estudantes  
e profissionais da área de Comunicação. 

Sou estudante de 
comunicação/publicidade.

Sou profissional formado, 
atuando em comunicação/

publicidade.

Outros.

58% 20% 22%

com quem 
falamos?



que canais 
acessam 
diariamente?

A mudança de consumo de mídia estampada:

Instagram > Facebook
TV on demand > TV por assinatura > TV aberta
Spotify > Rádio

Youtube

Spotify

TV on demand

Portais de notícias

TV por assinatura

Linkedin

Twitter

TV aberta

Rádio

Rádio online

SMS

Snapchat

WhatsApp

Instagram

Facebook
80%

63%

41%

37%

35%

27%

25%

22%

20%

11%

7%

6%

96%

94%

89%



como 
costumam 
passar o 
tempo livre?

O target pesquisado passa mais tempo em casa e sai menos.
Lembram-se do destaque da TV on demand? Acho que já temos uma pista 
sobre o que fazem em casa.

74%
Em casa.

26%
Fora de casa.



Assistir filmes/séries em casa ou casa de amigos

Usar o smartphone (WhatsApp, redes sociais, etc)

Ouvir música

96%

94%

89%

Bingo! Para ganhar a atenção deles podemos ser a próxima estrela do 
Netflix, ou simplesmente direcionar os investimentos e aparecermos em 
seus smartphones.

Focar com amigos/família em casa

Ir ao cinema

Ir à restaurante

Ir à bares

Passear em lugares abertos (ex.: parque)

Passear em lugares fechados (ex.: shopping)

Ler

Praticar atividades físicas/esportes

Jogar videogame

Ir à baladas

Praticar de atividades religiosas

63%

45%

42%

39%

37%

35%

30%

30%

17%

17%

15%

como 
costumam 
passar o 
tempo livre?



sobre estilo 
de vida.

Bingo DE NOVO! Atentem-se também à preferência por  
experiências X coisas:

Meu smartphone é item 

obrigatório no dia a dia

Prefiro bares/

restaurantes a balada

Prefiro gastar meu dinheiro 

com experiências ao invés 

de gastar com coisas

Prefiro descontrair com 

amigos em casa a sair

Prefiro assistir filmes/séries 

em casa a ir ao cinema

Prefiro comprar online a 

frequentar lojas físicas

Prefiro andar de Uber, taxi 

e transporte público ou  até 

andar a pé a ter um carro

Prefiro morar de alguel  

a investir em um  

imóvel próprio

73%

31%

49%

24%

49%

27%

46%

10%



sobre estilo 
de vida.

A busca por experiências também reflete no campo profissional: quase 
70% do target acredita que “marketing de experiência” impactará a forma 
de fazer comunicação no futuro. Apesar de serem heavy users das redes 
sociais, não apontam lives como ferramentas relevante no futuro.

68%

52%

65%

30%
56%

22%
55%

20%
Marketing de 
experiência

Realidade 
virtual

Marketing de 
conteúdo

Big data/
pesquisa de 
mercado/
consumer 
insights

Inteligência 
artificial

Mensuração de 
resultados de 
campanhas em 
tempo real

Influenciadores Lives em redes 
sociais



como será o 
comunicador 
do futuro?

ES-TRA-TÉ-GIA!

Perfil 
comercial

Pensamento baseado 
em dados/informações 
(data driven)

Pensamento 
estratégico

Perfil 
analítico

Perfil 
analítico

1% 4% 14% 24% 56%



em relação 
a trabalho, 
quais são os 
motivadores?

Os tradicionais “cargo-salário-promoções” é MOTIVADOR para  
quase metade do público.

Cargo alto Salário alto/benefícios 
atrativos

Promoções de 
cargo/salário

49% 44% 42%



em relação 
a trabalho, 
quais são os 
motivadores?

Porém, há outros fatores que se destacam como MUITO MOTIVODORES:

Flexibilidade de horários

Ambiente de trabalho amigável

Possibilidade de expatriação

Flexibilidade de alocação (home office)

Conciliar qualidade de vida com carreira

Reconhecimento

Vivenciar experiências diferentes
51%

48%

46%

44%

62%

55%

52%



em relação 
a trabalho, 
quais são os 
motivadores?

Conseguem notar a transformação que temos aqui?

Concilia
r q

ualid
ade de vida com carre

ira
 

Reconhecim
ento

Vivenciar e
xperiê

ncias d
ife

rentes

Flexibilid
ade de horário

s

Ambiente de tr
abalho amigável

Possi
bilid

ade de expatria
ção

Flexibilid
ade de alocação (h

ome office)

Promoções d
e cargo/sa

lário

Salário
 alto

/b
enefíc

ios a
tra

tiv
os

Cargo alto

Não é motivador

Motivador

Muito motivador

30%

42%

15%

49%

44%

22%

26%

44%

46%

19%

48%

22%

51%

16%

52%

21%

55%

17%

62%

8%



segmento 
de atuação 
desejado

Boa notícia!
AGÊNCIAS ainda se destaca como o segmento de atuação mais desejado.

47%

7%
18%

2%
13% 13%

Agência de 
comunicação

Autônomo/
freelancer

Empreendedor EventosEmpresa/
indústria

Consultoria 
estratégica



referência 
entre áreas 
de atuação 
nas agências

Digital sai na frente!

Conteúdo

Relações públicas

Atendimento

Mídia on/off

Interação com o público

Redação

Nenhuma/não se aplica

20%
12%

7%

12%

2%

8%

2%

2%

18%

18%

Marketing digital

Criação

Planejamento



As informações coletadas evidenciam que a nova 
geração de profissionais de comunicação é nativa em 
um comportamento muito diferente sobre os hábitos 
de consumo de informação, entretenimento e mídia.



Enquanto grandes estudos* mostram que a TV aberta 
concentra 19 vezes mais anunciantes do que a TV fechada, 
nosso estudo mostrou que, no target pesquisado, a TV 
on demand tem presença superior à da TV fechada, que, 
por sua vez, é mais presente do que a TV aberta.

Ou seja,  para este novo consumidor o poder de 
escolha de conteúdo está cada vez mais em suas mãos: 
ELE PREFERE E QUER APROVEITAR SEU TEMPO 
CONSUMINDO CONTEÚDO QUE ELE MESMO ESCOLHEU, 
NA HORA EM QUE DESEJA E NO DEVICE QUE MELHOR 
SE ENCAIXA EM CADA SITUAÇÃO.

KANTAR IBOPE MEDIA

https://www.kantaribopemedia.com/retrospectiva-e-perspectivas-2017/


Como os anunciantes, principalmente aqueles que têm 
como público-alvo esta nova geração, estão preparados 
para atingir e serem relevantes para esta nova geração?

E como nós, enquanto responsáveis pela estratégia de 
comunicação, estamos trabalhando para isso?

PAUSA PARA REFLEXÃO 



Outro dado interessante deste estudo refere-se 
à penetração do aplicativo WhatsApp no target:

Oportunidade: estreitar contato d-i-r-e-t-o com os 
consumidores, a um baixo custo. Para isso, é importante 
considerar o app na estratégia de marketing digital, 
divulgá-lo de forma integrada aos demais canais – ou até 
mesmo nas embalagens -,  e adaptar/criar conteúdos que 
tenham formato e linguagem adequados para este canal.

96% dos entrevistados acessam 
o app diariamente.



CURIOSIDADE
De acordo com um estudo realizado, o WhatsApp 
possui uma taxa de sucesso impressionante: 
estima-se que cerca de 98% dos SMSs enviados são 
abertos - 98% deles são lidos em até 3 segundos, 
enquanto a taxa de abertura de e-mails é de apenas 22%*.

ENDEAVOR

https://endeavor.org.br/whatsapp-marketing-dicas/?


A pesquisa também destaca 
um tipo mais intimista de 
entretenimento. Ficar em casa 
na companhia dos amigos, se 
mostra como uma das atividades 
mais atrativas para esse 
público. Este achado aponta 
oportunidades para diversos 
segmentos do mercado. 

YOUTUBE

Provavelmente impactada pela 

queda dos frequentadores 

de baladas, e alinhada a esta 

tendência, a marca de Whisky 

Chivas desenvolveu a plataforma 

Chivas Home Party, impulsionando 

festas em casa:

https://www.youtube.com/watch?v=yT9RVN5SLs8




O aumento do entretenimento em casa também é uma 
oportunidade para os serviços de entrega domiciliar:

“De 2011 a 2017, o crescimento do iFood foi astronômico. 
O número de pedidos saltou de 12.500 para 5 milhões por mês 
no Brasil” – e a expectativa é de continuar crescendo: “Com 
cada vez mais entretenimento à disposição e com o aumento 
da violência nas metrópoles, as pessoas ficam mais em casa. 
Isso aumenta o interesse por aplicativos de entrega de comida”, 
diz David Morrell, sócio da consultoria PwC no Brasil.

REVISTA EXAME

https://exame.abril.com.br/revista-exame/com-apetite-de-unicornio/


Mudando o ponto de vista, agora lendo os dados da pesquisa como 
informações sobre o novo perfil de profissional que o segmento de 
comunicação contratará, vemos que o modelo de trabalho também 
deve mudar: conciliar qualidade de vida com carreira parece ser um 
dos grandes motivadores deste público, e isso deve ser levado em 
consideração na formatação dos modelos de trabalho para gerar 
atratividade das vagas de emprego.

TENTAR ENCAIXAR ESTA NOVA GERAÇÃO EM UM MODELO ANTIGO, 
QUE SE ARRASTA NA “TRADIÇÃO” DE UM MERCADO AO ESTILO 
“MAD MEN”, PODE SER DESENCORAJADOR E IMPRODUTIVO.



Um alerta final: apesar da pesquisa evidenciar a consciência dos 
novos profissionais sobre a importância do pensamento estratégico 
e perfil analítico em nosso trabalho, também mostrou que apenas

Com este estudo inicial não conseguimos entender se as 
métricas realmente parecem ter pouca relevância ou se o 
profissional do futuro já vê isso como nativo, e mensurar já é 
visto como algo tão básico e mandatório que nem aparece 
como um aspecto importante – torcemos para que seja isso.

20% do público acredita que mensurar 
resultados de campanhas impactará a 
forma de fazer comunicação no futuro. 



DE TODA FORMA, 
É VÁLIDO 
REAFIRMAR QUE:



Um dos principais atrativos das mídias digitais refere-se 
exatamente à possibilidade de monitorar e mensurar toda forma 
de mídia consumida, e estas informações são chaves para orientar 
uma estratégia de comunicação segmentada e assertiva.

Não é à toa que o Facebook disponibiliza ferramentas 
para medir o comportamento dos consumidores e mensurar 
a eficácia das ações online.

Spotify? Tem também. Insta? Tem também.



SAIBA MAIS EM:

verbo 

comunica

www.

.com.br

verbocomunicaverbocomunicacao verbo@verbocomunica.com.br +55 15 3221.1234

http://instagram.com/verbocomunica
https://www.facebook.com/verbocomunicacao
mailto:verbo%40verbocomunica.com.br?subject=Contato%20Verbo



