
Para a criança dos dias atuais, comprar
é um ato natural - tanto quanto ligar
o computador sozinha, "surfar" pela
internet sem os pais por perto, falar ao
seu próprio celular com o amiguinho
de oito anos ou ouvir a novidade
musical no seu ÍPod. Eis o novo cenário
para o qual as empresas devem se
preparar: o consumidor do amanhã já
começou a consumir hoje. Trata-se de
um grande salto em relação a tudo o
que ocorreu até aqui na evolução das
relações de consumo. A geração que
nasceu achando que a internet sempre
existiu tem muito mais experiência de
consumo do que qualquer uma de
suas antecessoras. Por isso mesmo,
a influência que ela tende a exercer
sobre as estratégias de toda a cadeia
de empresas ligadas aos setores de
varejo e bens de consumo não encontra
precedentes na história.

Esses novos consumidores, que
nasceram ou passaram a infância
em um mundo quase sem fronteiras,
globalizado, estão iniciando uma era na
qual a informação é realmente a maior
fonte de poder e conseguem obtê-la
de maneira muito mais fácil, de todas
as formas possíveis. A proliferação de
tecnologias e o surgimento de novos
meios de comunicação, como a própria
internet, despontam como fatores
essenciais para explicar a dinâmica dos
hábitos de consumo dos mais jovens.
As crianças, que compõem a chamada
"geração web" (leia quadro na pág.
27), são capazes de dar atenção a várias
mídias ao mesmo tempo. Podem assistir
a 5 ou 6 canais de TV simultaneamente,
em um mesmo monitor, fazer contatos
via SMS (serviços de mensagens curtas,
de computadores para celulares),



"navegar" pela web, participar de um
chat, ouvir música e fazer o dever de
casa. Tudo ao mesmo tempo. A vida
delas é quase que integralmente digital.
Com a multiplicação das mídias, elas
passaram a ter poder na decisão de
compra de seus pais, influenciando-os
a adquirir os produtos ou serviços que
desejam. Sabem o que querem e onde
devem buscar o que precisam e obrigam
a indústria varejista a estudar essa
geração em profundidade, na tentativa
de compreender seus hábitos e falar
a sua língua.

"A dinâmica dos hábitos desses
consumidores de faixas etárias mais
jovens é extremamente rápida,
desafiando as empresas a acompanhar
tanto essa velocidade de consumo
quanto a demanda permanente por
novidades", avalia Lúcio Colangelo,
diretor da área de Consultoria
Empresarial da Deloitte e especialista no
mercado de varejo e bens de consumo.
Ele ressalta que essa dinâmica favorece
o lançamento constante de novos
produtos para crianças e adolescentes,
o que representa uma oportunidade e,
ao mesmo tempo, um grande desafio.
Na visão de Luis Henrique Pereira,
doutor em Administração pela Fundação
Getúlio Vargas (FGV), a grande maioria
dos produtos eletrônicos produzidos
hoje já é endereçada aos jovens, pois
eles tomam a decisão de compra e são
os próprios usuários. "Além disso, esses
jovens inspiram os mais velhos, que
também querem comprar os produtos
que eles descobrem antes", afirma.
Pereira lembra que o novo consumidor
muda também a lógica de distribuição
e promoção dos produtos, que cada
vez mais são vendidos e distribuídos em

canais virtuais. Muitos são os exemplos
de produtos criados para essa geração
da internet, a maior parte deles, na
indústria do entretenimento, desde
games (Wii, Play Station III, MMOGs),
filmes ("Harry Potter", "O Senhor dos
Anéis"), musicais para adolescentes
("High School Musical") e produtos
eletrônicos (aparelhos de MPB, celulares
e computadores).

O peso da internet
A rede mundial de computadores
representa um dos determinantes dessa
revolução no consumo, como analisa o
sócio da área de Auditoria da Deloitte,
Reynaldo Saad, especialista no setor.
"A internet é a principal loja para essa
geração, que já cresceu habituada a
esse modelo. O espaço físico não é
preponderante para as compras. Além
disso, atualmente as operadoras de
cartão de crédito oferecem modelos
pré-pagos a esses consumidores, que
ajudam a impulsionar a compra dessas
faixas etárias pela web." Ao abordar
as compras eletrônicas, Saad introduz
um aspecto importante. A base que
sustenta o consumo da nova geração
é justamente o comércio digital,
que não pára de crescer no mundo,
com especial destaque para o Brasil.
Segundo a empresa de pesquisas
e-Bit, especializada em e-commerce,
o faturamento anual do varejo on-line
cresceu no País a uma média de 50%
ao ano nos últimos sete anos e o
número de consumidores virtuais deve
crescer 40% nos próximos cinco anos,
segundo dados da Câmara Brasileira de
Comércio Eletrônico (Câmara e-net).
No entanto, Colangelo, da Consultoria
Empresarial da Deloitte, alerta que a
internet, apesar de se consolidar como

uma ferramenta promissora de vendas,
ainda está longe de ser dominada pelos
estrategistas do varejo. "A internet é um
canal relativamente novo, sobre o qual
os varejistas ainda estão aprendendo e
testando suas potencialidades. Afinal, o
comércio eletrônico vem causando uma
revolução em concepções arraigadas
dos varejistas, que antes atribuíram
importância excessiva a fatores como o
próprio ponto de venda. Com a internet,
o ponto simplesmente deixa de existir,
pelo menos, em relação à maneira física
como era até então entendido. Só isso
já representa uma mudança radical",
afirma.

A multiplicação dos meios de
comunicação e sua influência no
consumo dos mais jovens vêm sendo
estudadas pelo pesquisador norte-
americano Martin Lindstrom, autor do
livro "BrandChild", anunciado como
o maior estudo mundial já feito sobre
o relacionamento das crianças com as
marcas. Em suas pesquisas, Lindstrom
chegou a números surpreendentes
sobre o modo de vida de crianças,
adolescentes e jovens inseridos no
novo mundo da internet. Conforme
seus estudos, uma pessoa chega
hoje aos 21 anos de idade depois
de já ter trocado 25 mil mensagens
eletrônicas - incluindo e-mails,
sites de relacionamento e outros
comunicadores instantâneos -, jogado
mais de cinco mil horas de games
no computador, usado seu telefone
celular pelo menos 10 mil vezes e tendo
em seu "currículo" mais de 3.500
horas on-line. "Esse é o seu futuro
consumidor", avisa Martin Lindstrom
a todos os que procuram conhecer
seu trabalho.



Altair Rossato, sócio-lfder da Deloitte
para o atendimento às empresas de
varejo e bens de consumo, lembra que
hoje "as crianças e os adolescentes
representam um determinante
fundamental nas decisões de compra
da família brasileira, o que justifica a
interatividade crescente do varejo com
esse público, que responde rapidamente
a esses apelos". A velocidade das
mudanças mostra que a resposta a
esse apelo se manifesta em atitudes
de compra que sequer precisam mais
passar pelo crivo dos pais, pelo que se
nota a partir dos resultados da pesquisa
"Kids Experts", realizada pelo canal
de TV a cabo Cartoon Network, com
1,2 mil crianças de 6 a 11 anos. No
grupo dos meninos entrevistados, 39%
adquirem produtos com seu próprio
dinheiro, originado de "mesadas",
enquanto outros 47% fazem compras
com o dinheiro de pais ou parentes,
mas decidem efetivamente o que
vão comprar, inclusive porque estão
sozinhos quando consomem. A situação
é muito parecida no caso das garotas.
A conseqüência direta desse cenário
é a adaptação de produtos, serviços,
tecnologias e ambientes comerciais para
atender a esses novos consumidores.
As gigantes do varejo, por exemplo,
já descobriram que, em suas lojas de
departamento, as roupas infantis devem
ficar ao alcance dos pequenos, em
cabideiros mais baixgs.

Além de influenciar a compra de seus
pais ou exercer o consumo diretamente,
os jovens consumidores tiveram seu
poder de compra também aumentado
nos últimos anos. Um estudo feito
em junho de 2007 pelo instituto de
pesquisas britânico TNS, especializado
em pesquisas para a tomada de decisão
no desenvolvimento de produtos e na
avaliação de marcas e segmentação,
detectou um crescimento no poder de
consumo das crianças latino-americanas.
O levantamento, feito em cinco países
da região - Brasil, Argentina, Chile,
Guatemala e México-, mostrou que
esse aumento está relacionado a
mudanças ocorridas nas características
das famílias, com um maior número de
mulheres no mercado de trabalho e de
mães solteiras responsáveis por suas
famílias e o acesso mais facilitado das
crianças à tecnologia e à informação.

Um estudo global anterior do TNS, de
2005, mostrara que 42% das crianças
e dos adolescentes influenciavam
fortemente as compras da família. No
ano seguinte, esse percentual
passou para 52% e a tendência é de
que continue a subir.

De acordo com outra pesquisa do TNS,
de junho de 2007, as crianças nascidas
na década de 90 já começam a ter noção
mais cedo de conceitos como pobreza,
riqueza e dinheiro e estão preocupadas
com o aquecimento global e ações que
destruam a natureza. Aquelas de 7 a
9 anos planejam, calculam, negociam
e usam o dinheiro ao qual têm acesso
para comprar roupas de grifes famosas,
aparelhos de MP3, celulares e jogos
eletrônicos. "O novo consumidor é mais
exigente, sofisticado e seletivo, o que
deve ser levado em conta por empresas
que queiram aumentar sua participação
no mercado", afirma Ivani Rossi, diretora
de Planejamento da InterScience,
subsidiária brasileira do TNS.

Código do Consumidor
Por ser muito mais informada, a
"geração web" é também mais exigente
em relação aos seus direitos de consumo.
No Brasil, ela foi a primeira a ter nascido
sob a vigência do Código de Defesa
do Consumidor, instituído há 17 anos.
Tom Coelho, diretor do Núcleo de
Jovens Empreendedores do Centro
das Indústrias do Estado de São Paulo
(Ciesp), destaca a importância daquela
regulamentação para o País. "O Código
foi um marco nas relações comerciais.
A partir dele, surgiram os serviços de
atendimento ao consumidor, as políticas
de pós-venda e a percepção de que a
fidelização é mais importante do que a
prospecção. Afinal, o mais difícil não é
a primeira venda, mas a segunda. Fazer
o cliente voltar - e não para reclamar.
Custa mais caro captar um novo
cliente do que manter os existentes.
Cerca de 60% dos clientes deixam de
comprar não por problema de preço ou
qualidade, mas por mau atendimento",
afirma. Se fidelizar adultos já é difícil,
o desafio pode ser ainda maior quando
o alvo são crianças e jovens. Conforme
Colangelo, da Deloitte, "esse público
requer muito mais esforço e criatividade
para ser fidelizado, pois ele é muito
suscetível a modismos e tende a ser

menos apegado a uma marca ou um
produto específico", avalia.

Para Tom Coelho, do Ciesp, uma
das alternativas para as empresas
conseguirem bons resultados comerciais
com esse público é se mostrarem
diferentes, já que estão diante de um
novo consumidor e um novo modelo de
mercado. "Esse consumidor tem acesso
à informação e consegue comparar
produtos e preços em uma fração de
segundo a partir de um site de busca.
Tudo está absolutamente "comoditizado"
e, o pior, tudo concorre com tudo",
afirma. Ele acrescenta ainda que as
empresas disputam o mesmo espaço
no bolso, na preferência e no tempo
disponível do consumidor e que esse
mercado não tem mais fronteiras.
"Uma nova tecnologia é rapidamente
difundida, reduzindo margens líquidas
e demandando inovações constantes.
Ser o primeiro é fundamental. E a regra
do jogo chama-se 'diferenciação',
por meio de novos serviços e, mais
particularmente, na qualidade do
atendimento", diz. Saad, da Deloitte,
complementa: "Não basta mais trazer as
novas tendências do exterior, pois esse
público acompanha simultaneamente
o que é lançado em outros países com
aquilo que está sendo oferecido aqui.
O varejo precisa estar atento à busca
pelo que seja realmente o mais novo,
já que os jovens consumidores contam
com uma rede eletrônica muito ampla
para acessar informações sobre produtos
e serviços".

De "consumer" para "prosumer"
Os anúncios comerciais também
terão de mudar por conta das
gerações emergentes, o que implica
principalmente repensar as formas
de lançamento de uma marca ou de
novas tecnologias, por exemplo. "O
consumidor de hoje não só consome; e e
interage. Deixou de ser consumer para
se tornar prosumer", afirma Ana Maria
Nubié, da Agência Click. Ela explica que
os novos anúncios e as peças comerciais
devem ter a preocupação de estimular
esses consumidores a participar da
experiência de compra. Não basta
vender um produto. É preciso levar o
comprador para um mundo especial,
em que ações e sensações vão tornar sua
vida mais interessante. "O comprador



escolhe o que, como, quando e onde
quer ver: na TV, no computador, no
celular", diz Ana Maria.

O primeiro passo a ser dado pela
indústria, diante dessa nova audiência
fragmentada, é construir uma relação

dela com a marca, sensibilizando
o consumidor com mensagens de
importância real para a sua vida. Por
isso, quando a propaganda é feita na
mídia digital, ela deve oferecer mais
estímulos e, por isso mesmo, acaba
obtendo um retorno de conhecimento

muito maior. Para se ter uma idéia
do poder desses novos meios de
comunicação, as concessionárias
da marca Fiat recebem, em média,
durante um ano, a visita de 2 milhões
de consumidores e o portai da Fiat
recebe cerca de 1,2 milhão de visitas
únicas por mês. Na ocasião de uma
campanha de lançamento, esse número
referente ap portal pode chegar a 2,5
milhões de visitas. "Para esse novo
consumidor, interatividade é natural",
diz Ana Maria. Para os compradores
com mais de 40 anos, diz ela, o mundo
real e o universo digital são bem
distintos, enquanto, para a "geração
web", ambos são iguais.

"É importante que as empresas
percebam que, se esse novo usuário
passa três horas ligado em um
programa de troca de mensagens
pelo computador, esse tempo está
saindo da relação com outros meios
de comunicação. Então, é preciso
redirecionar a mídia da marca",
afirma Ana Maria. Para isso, explica,
a maior dica é fazer medições
constantes dos hábitos desse novo
consumidor. É fundamental entender
seu comportamento, o que o estimula
e o que o sensibiliza - enfim, usar a
informação que a audiência fornece.

Humberto Mariotti, professor da
Business School São Paulo, destaca
uma das características dessa nova
geração que merece especial atenção
das empresas na hora de traçar suas
estratégias para o mercado: sua
participação crescente na elaboração
dos produtos e serviços. "Os
consumidores serão cada vez mais
co-produtores, pensando no
atendimento de suas necessidades",
afirma. Em um futuro muito próximo,
as marcas terão de permitir a esses
consumidores a possibilidade de
comprar produtos totalmente
customizados. Possivelmente eles
farão seus próprios produtos, sob
medida, ao seu gosto. A empresa
que não acompanhar essas demandas
perderá mercado, vivendo das
memórias de um tempo de gerações
pouco interativas e mais estáveis.
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