
A primeira geração interativa
Tweens adotam novas formas de se relacionar
com marcas e meios de comunicação

Crianças são crianças e ado-
lescentes são adolescentes, mas
existe uma faixa de idade inter-
mediária que abriga aqueles de 9 a
14 anos, que estão "between". Eles
são os tweens a que se refere este
artigo. Os que a Millward Brown
estudou em sete países através da
pesquisa BrandChild compõem a
primeira geração que nasceu inte-
rativa - - aqueles que, em vez de
terem o "livro do bebê", contaram
com sites colocados na internet.

Esse grupo representa o futuro
do poder de compra para as marcas
e serviços. Além disso, sua possi-
bilidade de consumo atual chega

a US$ 1,88 trilhões por ano no
mundo. Essa é também a primeira
geração interativa, que cresceu
com internet e telefones celulares
à sua volta. Eles estão disponíveis
24 horas por dia, sete dias por se-
mana; logo, esperam que a mídia
seja interativa e que as marcas
estejam disponíveis 24/7 também.
Todas as próximas gerações vão
crescer nesse cenário, e o marke-
ting precisa estar preparado para
atendê-las no esquema 24/7.

MUNDO TWEEN
O mundo está cada vez mais

global, e esses tweens já nasceram

METODOLOGIA
BrandChild — resultado da análise de banco de dados global (Kidspeak e metodologias
qualitativas e quantitativas feitas pela Millward Brown em sete países: índia, China, Alemanha,
Estados Unidos, Japão, Brasil e Espanha). Os resultados desta pesquisa serviram de base para
o livro BrandChild, de Martim Linstrom.
Os resultados do Brasil se referem as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, com crianças
de ambos os sexos, de 9 a 14 anos, das classes A e B (critério Brasil).
Sobre a Millward Brown
Uma das dez maiores empresas de pesquisa de mercado, é reconhecida como
autoridade em pesquisa de comunicação, mídia e marcas, incluindo estudos de
brand equity. Com base em um conjunto de metodologias validadas de pesquisa
qualitativa e quantitativa, a Millward Brown ajuda os clientes a construir marcas
e serviços fortes. A empresa tem mais de 70 escritórios em 42 países, sete deles
localizados na América Latina. No Brasil, atua há 12 anos, atendendo grandes
marcas e serviços.
www.millwardbrown.com

em um universo tecnológico no
qual as distâncias foram reduzidas
e o contato com outras culturas é
diário, senão em tempo real. Em
geral, 79% dos integrantes dessa
geração conhecem alguém que
mora fora do seu país. No Brasil,
38% dos tweens têm amigos ou
parentes vivendo fora e 62% pos-
suem vontade de viver alguma
experiência no exterior.

Seus desejos são bastante pa-
recidos em todo o mundo. Em co-
mum com eles, os brasileiros que-
rem ser felizes, fazer parte de um
grupo e banir do planeta produtos
que fazem mal ao meio ambiente. A
consciência ecológica já começa a
aparecer nessa geração, o que não
acontecia nas anteriores.

O campo em que os tweens
locais se diferenciam é o dos valo-
res, como família e religião, que são
mais importantes aqui do que no
total das sete nações pesquisadas.
Diversão e ser importante também
são mais valorizados no Brasil
(quadro 7). Mas o mundo pode
ser assustador: metade dos tweens
brasileiros teme o terrorismo e

77% se sentem pressionados por
uma sobrecarga de afazeres.

PODER OCULTO
Uma das descobertas mais

importantes do estudo é o poder
oculto dos tweens nas decisões de
compra dos adultos. Atualmente,
os pais dão real importância às
opiniões dos filhos. Isso faz com
que eles participem da decisão
de compra de artigos dos quais
não são o público-alvo, como
carros. No País, esse target não é
diferente: 59% deles afirmam ter
influência na aquisição de automó-
veis (quadro 2).

Isso se dá porque os pais de
hoje acreditam que seus filhos
podem ter mais conhecimento de
determinadas categorias de pro-
duto - - como telefones celulares e
computadores - - e porque querem
que os filhos estejam tão contentes
com o novo carro quanto eles.

RELAÇÃO COM MARCAS
A cultura tem um forte efeito

na decisão de quais itens e marcas
usar, mas há fortes evidências de
que os tweens se relacionam com
elas de forma semelhante aos adul-
tos, embora com uma diferença
fundamental: a pressão do grupo.

No passado, a cartilha do marke-
ting dizia que era importante iden-
tificar os líderes entre os tweens,
convencê-los a adotar a marca e
fazê-los estar na moda. Hoje, porém,
existe um fenômeno batizado de
"cardume de peixes", decorrente
da comunicação que os tweens mo-
dernos têm entre si. Eles se falam

pessoalmente e por telefone, SMS e
e-mail. Logo, as notícias correm de
forma rápida e as tendências tam-
bém se formam aceleradamente.
Além disso, andam em grupo e não
existe mais "o" líder.

Sendo assim, a marca deve criar
presença rapidamente. Estar em
todos os lugares ao mesmo tempo é
mais importante do que nunca, da
televisão à sala de chat, da escola
à comunidade. Isso significa que
qualquer lançamento deve ganhar
massa crítica em curto espaço de
tempo para obter sucesso.

RELAÇÃO COM A MÍDIA
A televisão ainda é um impor-

tante meio de comunicação com
os tweens, mas hoje no Brasil
já começam a aparecer outros
veículos de peso. Em São Paulo e
Rio de Janeiro, 49% desse público
usa a internet, sendo que, dessa
parcela, 44% dizem preferir sur-
far na rede a ver televisão.

Outro canal de comunicação
que surge como grande concor-
rente dos veículos tradicionais
é o videogame. Quase todos os
tweens têm um e ficam em média
sete horas por semana jogando,
meninos mais do que meninas.

O outro meio que está surgindo
é o telefone celular. Para os tweens.
ele simboliza liberdade, diversão e
aceitação social. Dos tweens brasi-
leiros, 21 % têm seu próprio celular.
Para anunciantes e agências, esses
canais podem significar uma cres-
cente interação com esse público,
uma vez que ele já está preparado
para o novo mundo.
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