
Nada de pensar que
jovem é outro papo.
Os adolescentes
podem incentivar as
vendas de diversas
categorias na sua
loja e representam
o seu cliente de
amanhã
Texto Luciana Leitão

J
á parou para prestar atenção nos
adolescentes que freqüentam a
sua loja? É bom ficar atento, é
um público nada desprezível,
estimado em 35 milhões de

pessoas, na faixa etária de 10 a 19 anos,
conforme o Censo 2000, do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE). Eles gostam de esportes, são
altamente receptivos a novidades e não
perdem uma festa, uma balada, uma
viagem, enfim, uma ocasião de estar
com a "turma".

Aliás, esses encontros com seus
grupos são alguns dos motivos que
levam os adolescentes a visitarem
supermercados. Mais um fato pesa
na escolha: as inúmeras opções
de guloseimas, como salgadinhos,
chocolates, balas, chicletes, drops e
uma infinidade de atrativos à disposição
nas gôndolas do auto-serviço. Entende-
se que muitos desses jovens não têm
poder de compra, mas são donos de uma
disposição incrível para experimentar
novidades e estão dispostos a pagar até
um pouco a mais para levar para casa os
produtos da moda. ^

Fonte: Giro News, ano 9, n. 107, p. 31-33, abr. 2005.
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Porém não é apenas nos eventos
com a turma que os jovens vão ao
supermercado. Uma pesquisa feita pela
Fundação Procon - SP para analisar
como este público gasta o dinheiro de que
dispõe, seja mesada ou salário, aponta
que 47% deles escolhem as guloseimas.
Biscoito, suco, refrigerante, iogurte, doce
e chocolate é o que lhes interessa.

É o caso dos amigos de faculdade
Wilson Gonçalves Júnior e Welquer
Santos Machado, ambos de 18 anos,
estudantes de Sistema da Informação.
"Só vou ao mercado ajudar minha mãe
quando meu pai não pode ir. E, quando
vou, só gosto de comprar 'besteiras'",
disse Júnior. "Eu só vou quando minha
mãe fala que posso ganhar alguma
coisa", acrescentou Welquer.

Assim como eles, Bruno Margato
Sgobbi, de 14 anos, estudante do
1° colegial, não gosta de ir ao super-
mercado. "Acho que existem outras
coisas mais interessantes para fazer. Só
vou quando minha mãe insiste muito.
É o momento de pedir coisas legais",
falou. E o que seriam essas coisas
legais? "Guloseimas, é claro."

E quem anda comemorando isso é o
Grupo Pão de Açúcar. Segundo a gerente

Maiores de
18 compram

produtos
para festas e

viagens
de compras Beatriz Queiroz, "os itens
salgadinhos e snacks tiveram, entre 2003
e 2004, um crescimento nas vendas de
cerca de 40%. E são justamente os pré-
adolescentes e os adolescentes os grandes
consumidores", disse.

De acordo com José Augusto Do-
mingues, sócio-diretor da Sense En-
virosell do Brasil, empresa de pesquisa
e consultoria especializada em estudos
mercadológicos e em comportamento
do consumidor, os adolescentes en-
caram a ida aos supermercados como
uma chatice.

"Os adolescentes, independentemente
da classe social, classificam a ida aos
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supermercados como uma verdadeira
"chatice". "Até os 15 anos, eles vão
na companhia dos pais e acabam
defendendo os próprios interesses",
avaliou Domingues. "Já os maiores de
18 anos, que vão apenas para comprar
produtos para festas e viagens, costu-
mam chegar em bando e preocupam-
se com o preço. Estão sempre pro-
curando economizar ao máximo."

Jeito de ser
Embora sejam motivados por festas ou

pelas inúmeras guloseimas disponíveis
nas gôndolas, os adolescentes buscam
também produtos que 'falem sua
língua', que acompanhem seu pique,
seu jeito de ser. É o que diz a pesquisa
feita pela Unilever com grupos de
adolescentes em cada região do
país. Preocupados em atender esses
desejos, a empresa lançou o primeiro
desodorante destinado especificamente
aos adolescentes: o Rexona Teens.

Para o lançamento, as ações de
divulgação foram feitas junto aos jovens,
apesar de os pais terem maior poder de



Os jovens
de hoje

consumidores
de amanhã

compra. Porém isso não impede que
os adolescentes também adquiram os
produtos nos supermercados, conforme
a gerente da categoria, Andréa Rolim.
Outro produto lançado pela empresa foi o
miniaerossol. Trata-se de um desodorante
menor do que o aerossol convencional,
com embalagem diferenciada, a um
preço mais acessível para os jovens.

Criada pela Johnson & Johnson, a linha
Clean & Clear, que serve para limpeza e
tratamento de pele para os adolescentes,
é mais uma opção voltada ao público
jovem. De acordo com o gerente de trade
marketing, Pedro Pittella, a empresa
trabalha a exposição do produto no ponto-
de-venda de diversas formas. "Utilizamos
displays especiais, mais descontraídos e
com imagens direcionadas ao adolescente,

materiais de merchandising, como
faixas de gôndolas, wobblers, ou parte
promocional com brindes. Tudo para
chamar a atenção dos jovens."

Ações
Chamar a atenção é a grande

preocupação das empresas e também
deveria ser dos supermercadistas, apesar
de os adolescentes não serem o target
deles. Porém, para atraí-los e fazê-los criar
hábitos de consumo mais consistentes
nos supermercados, Domingues, da
Sense Envirosell, dá sua dica: "Atrelar
ações de marketing voltadas mais para a
construção da marca institucional e não
apenas direcionada à venda é uma boa
opção. Ações promocionais focadas no
entretenimento, como shows, ingressos
para cinema, teatro, podem render
ótimos resultados", sugeriu. "Investir
em ações de marketing vale a pena. O
supermercadista não pode se esquecer
disso; afinal, os jovens de hoje serão os
consumidores de amanhã."

Atenta a esse promissor consumidor,
a rede Sonae investe em pesquisas para
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identificar hábitos e preferências desse
público. Identificaram, por exemplo,
que eles gostam de bebidas energéticas,
bebidas tipo ice, isotônicos, salgadinhos,
biscoitos, chocolates, cereais, alimentos
naturais, suplementos vitamínicos e
CDs, entre outros itens.

Para agradar a esse consumidor, as lojas
da rede capricharam no merchandising
diferenciado, na forma de displays e
gôndolas refrigeradas. Os estudos da rede
mostraram também que os principais
concorrentes dos supermercados são
as lojas de conveniência. Por quê? A
galera prefere comprar nesse formato
por causa da rapidez no atendimento,
por serem mais compactas, um requisito
importante para um público que não tem
tempo a perder.

A rede Sonae criou também am-
bientações na área de vendas e direcionou
esforços na melhoria e variedade do mix
para agradar essa fatia de consumo.
Outra estratégia adotada pelas redes é
abastecer checkstands com produtos
de rápido consumo e de compra por
impulso, como guloseimas. G
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