


l



—> CONSUMO

o dia 19 de fevereiro,
o mundo foi surpreen-
dido com a renúncia
do ditador Fidel Cas-
tro. A saída do poder
do líder cubano foi a
principal manchete
dos jornais televisi-

vos e também dos impressos da manhã
seguinte. Mas, com certeza, não foi vista
por uma significativa parcela da popula-
ção, os jovens entre 13 e 18 anos, cuja ro-
tina diária passa longe dos noticiários da
televisão. A estudante Rafaela de Almei-
da, 16 anos, é um exemplo: ela não ouviu
sequer a tradicional abertura do Jornal Nacional e só se deu conta
da notícia quando começou a navegar na internet.

Não importa o dia, de segunda-feira a domingo, o comporta-
mento de jovens como Rafaela é o mesmo. Nas horas livres, ela
se conecta com os amigos pelo MSN, discute as últimas ten-
dências da moda, reclama que precisa fazer dieta, às vezes faz
compras pela internet e confere as tarefas da escola para o dia
seguinte. Faz tudo isso enquanto lê os scraps no Orkut, responde
a um torpedo pelo celular e ouve música no MP3. Tudo ao mes-
mo tempo. Rafaela é o retrato da juventude deste fim de década, a
chamada geração M, isto é, multimídia e multitarefa.

Para a turma, não há conversa sem celular, nem vida sem co-
munidade on-line e blogs. Estamos falando de uma população
entre 13 e 18 anos, que ultrapassa 21 milhões de brasileiros. Se-
gundo o estudo Jovens na Era Global — Interatividade e Interco-
nectividade, do Instituto de Pesquisas Ipsos, 47% dos jovens en-
tre 13 e 17 anos das classes AB navegam na internet diariamente.
Na classe C, eles são 17% e na DE, 11%. "A internet e os meios
digitais são as novas ferramentas que permitem à juventude vi-
ver esta fase da vida de acordo com suas necessidades e caracte-
rísticas próprias, embora ainda conservem a ousadia, a alegria, o
espírito de aventura e a ânsia por novidades comuns aos jovens
de outros tempos", afirma Raquel Siqueira, diretora da área de
Gestão de Conhecimento do Ipsos.

Trata-se de uma geração individualista, crítica, bem informada
e imediatista. Para eles, o mundo é aqui e agora, alterando com-
pletamente suas relações com o tempo. "Dois dias para essa turma
significam planejamento a longo prazo. Isso pode ser facilmente
traduzido na facilidade com que eles compram e descartam os mais
variados produtos, amam e ignoram as mais diversas marcas, e fre-

qüentam e abandonam os endereços de ali-
mentação e diversão ", declara Cecília Russo,
sócia da Troiano Consultoria de Marca,

Quem não entender esse novo comporta-
mento e não aprender a lidar com ele estará
abrindo mão de um público ávido por novi-
dades e com bom poder de compra, garan-
tem os especialistas. Portanto, fisgar uma
parcela da força de consumo da juventude
exige, entre outras coisas, manter uma co-
municação intensa e afinada em várias mí-
dias, oferecer novidades constantes e passar
horas diante da tela do computador, a fim
de descobrir o que eles realmente querem e
estão dispostos a comprar (veja o quadro Para
ser lembrado).

PERFIL HETEROGÊNEO
Hoje, o grande desafio da indústria e do

varejo não está em fidelizar os jovens, mas,
sim, em ser lembrado por eles. "Dê-se por
feliz quem conseguir integrar a lista das suas
três marcas preferidas", diz Adriana Leocá-
dio, publicitária e especialista em compor-
tamento do consumidor. "Isso porque talvez
sejam os jovens os consumidores mais aber-
tos à experimentação e ao novo." É inegável
que são também os que mais conhecem e
compram marcas entre todos os nichos de
consumo. Pesquisas revelam que 55% do
público entre 13 e 18 anos investe em roupas
de marca, contra 33% de consumidores
de outras faixas etárias. Mas isso não signi-
fica que ele se vestirá dos pés à cabeça corn
a mesma etiqueta. Tudo depende do seu
estado de espírito, da identidade com o
grupo e do quanto ele tem para gastar na-
quele momento,

Embora tenham comportamentos seme-
lhantes, eles não são todos iguais. "Ê incon-
cebível hoje em dia tratar o jovem como uma
massa homogênea", afirma Tânia Limeira,
doutora em marketing pela FGV-SP. "Há
traços em comum, é claro, mas também nos
deparamos com diferenças gritantes entre os
grupos que revelam estilos de vida e valores
diversos". Para conhecê-los melhor, listamos
a seguir, com a ajuda de Tânia e também de
um dossiê elaborado pela MTV, os principais
grupos de comportamento entre os jovens.
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O HUMOR,inteligente e diver-
tido, o colorido, as estampas com
traços ora infantis ora inspirados
nos quadrinhos e o grande volume
de lançamentos são os principais
diferenciais da Puket, grife especia-
lizada em meias e underwear. São
nada menos do que 8.000 produ-
tos expostos nas lojas franqueadas
e nos ó.ooo pontos multimarcas.
"Sem novidades não se atrai esse
público", afirma Cláudio Bobrow,
sócio da Puket.

Para alcançar tamanha varieda-
de, a empresa lança mão não só
das tendências internacionais, co-
mo também ouve tudo o que seu
público-alvo tem a dizer. "A loja é
a nossa principal fonte de infor-
mação", afirma Bobrow, pois é lã
que os jovens circulam livremente,
chegam em grupos e disparam suas
preferências e críticas sem a menor
cerimônia," diz. São 50 m2 de
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muita cor, ausência de portas, bal-
cões e gavetas. O som é o mesmo
que se ouve em milhares de MP3,
o aroma é personalizado e os pro-
dutos estão ao alcance das mãos.
"A loja é divertida, traduz a alma da
marca e por isso se firmou como o
grande canal de comunicação com
os jovens" afirma o empresário. .

A Puket fala com aquele grupo
que quer aproveitar ao máximo a
juventude e adiar as responsabili-
dades. São conhecidos pelos estu-
diosos como eternas crianças ou
kidults (da junção de kids e adults,
em inglês). Eles nem saíram da in-
fância e já sentem falta dela, por
isso gostam de personagens, estam-
pas, sabores e cores que lembram
sorvetes, balas e guloseimas. São
vaidosos, ambiciosos e loucos por
diversão. Priorizam o bem-estar, o
cuidar do corpo, a valorização da
beleza e do ser feliz. Têm boas re-
lações com os pais, desfrutam de
liberdade na medida certa. É o perfil
que mais aceita a postura metros-
sexual, concentrando um grande
número de meninos que cuidam da
aparência e do corpo. Enxergam a
cirurgia plástica e a lipoaspiração
como recursos mais rápidos e me-
lhores que os exercícios ou regimes
para manter a forma.

Para eles, a TV é indispensável e a
internet é acessada com grande fre-
qüência. São consumidores críticos
e radicais, sem muitas preocupações
com o social e o ecologicamente
correto. Freqüentam bares, shows
e danceterias, consomem em larga
escala produtos e serviços ligados à
beleza, como tratamentos, cremes e
perfumes, investem no visual com
roupas e acessórios de moda, olham
a tecnologia como mais um meio
de diversão e gostam de artigos e
novidades ligados ao esporte. Para
falar com esse público é preciso uma
linguagem jovem, bem-humorada, e
lançamentos constantes.

HÁ JOVENS que se mostram
preocupados com os rumos da so-
ciedade, têm boa bagagem cultural,
valorizam a realização pessoal atra-
vés do trabalho e da qualidade de
vida, mantêm seu discurso afastado
das marcas famosas, dos códigos de
moda e do apelo à ditadura da beleza

física. O grupo, batizado nas pesqui-
sas de conservador, tem uma relação
intensa com a leitura, incluindo jor-
nais, livros e revistas. É o grupo que

se diz mais distanciado da
televisão. Eles reconhecem
a importância da internet,
acessam alguns sites em

W busca de informaçõesf

mas não são navegadores
incondicionais.

Quem deseja falar com
esse grupo deve saber que

seus integrantes não são
adeptos de grifes, não se-

guem modismos e tam-
pouco caracterizam-se
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como consumidores ávidos pelas
últimas novidades tecnológicas ou
pelos mais poderosos cremes de
beleza. Não cultuam a forma física
e são conservadores nos costumes
e valores. São facilmente encontra-
dos circulando por brechós e salas
de cinema menos comerciais. Es-
tão entre os que mais customizam
roupas e acessórios. Todavia, são
críticos em relação ã qualidade dos
produtos e serviços.

Acostumada a lidar com esse
universo desde os tempos em que
era produtora de televisão, a empre-
sária Cláudia Dib fez do Túnel do
Tempo, de São Paulo, um ponto de

encontro de jovens universitá-
rios. Misto de brechó, bar e pista
de dança, o espaço se traduz
num ambiente mais intimista,
com paredes forradas de pági-
nas de revistas, roupas e acessó-
rios de época, luz neon e um DJ
para embalar o som. "Aqui nada
se perde, tudo é reciclado e
transformado de acordo com
as preferências dos consu-
midores", diz a empresária. As
araras exibem roupas que, com um
toque pessoal, garantem um look
customizado, bem ao gosto desse
público. "O jovem gosta de tudo o
que é autêntico, de ser valorizado e

» Cláudia Díb, do brechó
Túnel do Tempo: mais de
5.000 itens de época
prantos para serem customizados

de se sentir à vontade", diz Cláudia.
"Por isso, a maioria dos 5.000 itens
à venda fica ao alcance das mãos,
para ser tocado e experimenta-
do". Se você quer vender para esse
público, mais. do que uma marca
famosa é preciso ter produtos eco-
logicamente corretos e adotar um
discurso socialmente responsável.

NÃO É QUE ELES não desejam
consumir. Muito pelo contrário, os
jovens das classes C e D gostariam de
ter mais diversão, mais dinheiro e li-
berdade. Não se sentem felizes com a
aparência física e, dentro do possível,

investem em cuidados com o
corpo e os cabelos. É o perfil
que menos lê, vai ao cinema
ou tem acesso a outros meios
de comunicação que não a
televisão. Para eles, a TV é o
principal lazer em casa, sen-

do considerada indispen-
sável, a que mais os di-
verte e a de melhor con-
teúdo informativo. Eles
nem sempre têm micros
em casa, mas apreciam
navegar na internet e

interagir em salas de bate-papo (os
programas de inclusão digital têm fa-
cilitado o acesso deles à tecnologia).
O celular é para eles um instrumento
de comunicação e de status.

Na juventude da base da pi-
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râmide social, cuja renda
familiar gira em torno de
cinco salários mínimos, os
gastos se restringem aos
produtos básicos de ves-
tuário e alimentação. São
eles os grandes consumido-
res de sucos, iogurtes e salgadinhos
de marcas populares, cujo preço não
ultrapassa R$ 1. Quem fala direta-
mente para essa fatia do mercado ga-
rante que o segredo está em assegurar

preço baixo e facilidade de
pagamento, sem escorregar
na qualidade. "Não é porque
custa pouco que a embala-
gem não deve ser atraente
e o sabor agradável", declara
Alexandre Figueiroa, sócio

da Isis Laticínios, de Jaboatão dos
Guararapes, Pernambuco, cujo carro-
chefe são os iogurtes e sucos emba-
lados em saquinhos de 180 ml, ven-
didos sempre abaixo de R$ 1.

Mas como sonhar não custa nada,
esses jovens gostariam de acessar as
novidades da moda e da tecnologia
assim que elas chegassem ao mercado.
Dispostos a ter, eles não se preocupam
se a marca é ecologicamente correta
ou não, são mais atraídos pelo status
que ela pode assegurar-lhes. Para fa-
lar com esse público, portanto, é pre-
ciso ter qualidade e preço baixo e, na
comunicação, apelar para a fantasia
dos sonhos, cia ascensão e do status.
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É O GRUPO mais cobi-
çado pelo mercado. Afinal,
são formadores de opi-

nião. Quando algo
cai nas suas gra-
ças, o sucesso é

praticamente certo. São
os primeiros a exibir as
novidades, acreditam
na superioridade das

marcas famosas e têm
pelo menos uma delas
em seu guarda-roupa.
Com boas condições
financeiras, eles não

enxergam o preço como o
fator determinante para uma

compra. O desejo fala mais alto.
Felizes por serem jovens num

mundo marcado pela liberda-
de e pela tecnologia, eles são
modernos, liberais e abertos a
novas experiências. Questio-
nam os valores e costumes mais
tradicionais, têm bom relacio-
namento com os pais, embora
às vezes manifestem o desejo de
morar sozinhos. Adoram viagens
internacionais, vão com fre-
qüência ao cinema, participam
de programas culturais e são os
que mais possuem computado-
res, celulares, câmeras digitais
e MP3 player. São, também, os
que trocam de aparelho celular
com maior rapidez, pelo menos
três vezes num período de cinco
anos, e os que dão mais valor aos
modelos de design com tecno-
logia de última geração. São na-
vegadores assíduos da internet
e interagem com o seu universo,
seja por meio de blogs, fo-

PARA SER LEMBRADO
O que você deve ou não fazer para atrair a atenção dos jovens

A LOJA - Tem de ser a mais instigante, cheia de vida, com a

música do momento e muito espaço para experimentação. O jovem

gosta de criatividade e desafios e isso deve se traduzir no ponto-de-

venda. "Eles andam em grupo, compram com as mãos e detestam

ser reprimidos", diz Cláudia Dib, do brechó Túnel do Tempo

ABORDAGEM - Ser único é um dos grandes desafios do

jovem e é assim que ele gosta de ser visto, embora busque a iden-

tidade do grupo. Por isso, nada de padronizar a abordagem na loja

ou na comunicação, seja ela na mídia convencional ou on-line. Quan-

to mais personalizada, melhor

ATENDIMENTO - Por natureza, o jovem é desconfiado e

sem pleno conhecimento do produto ou do serviço ninguém o con-

vence a gastar nada. "Os vendedores têm de se identificar com o

cliente na linguagem, no visual e no comportamento", diz Rodrigo

Clemente, sócio da agência Decidindo, especializada em público

jovem. "Acredito que a rede Chilli Beans seja a que mais entendeu

esse mercado em termos de atendimento"

r

MÍDIA - A vida desses consumidores existe em torno da mídia,

do relacionamento com os amigos no Orkut, na troca de torpedos

pelo celular, no MSN. Por isso, anunciar apenas na televisão aberta

e em revistas especializadas significa perder tempo e dinheiro. É

preciso marcar presença em canais alternativos. Afinal, ojovem

divide sua atenção entre os veículos tradicionais e os blogs, foto-

logs, podcasts e videologs. Eles têm muitas opções de entreteni-

mento, exercendo total controle sobre o que assistirão e quando

OUVIDOS ATENTOS - Quanto mais você souber ouvir

esse público, mais chance terá de saber o que eles realmente espe-

ram de sua marca. No Boticário, por exemplo, as garotas ajudaram

a escolher o nome de uma linha de produtos, os tons, os aromas e o

tamanho das embalagens. "Foi por sugestão delas que criamos, entre

outros, o minigloss para ser pendurado no celular, um sucesso de ven-

das", diz Ana Eliza Pavão, gerente de marketing de maquiagem

LINGUAGEM - Nunca fale com o jovem de uma maneira

infantilizada ou menospreze o seu poder de conhecimento. Não tem

nada que o irrite mais do que ser comparado a uma criança, inca-

paz de tomar as próprias decisões
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tologs ou MSN. Sem contar que
esse grupo não economiza cuida-
dos com a beleza e a forma física,
sendo grande consumidor de
produtos e serviços nessa área.

Disposta a driblar a concor-
rência e a chamar a atenção dos
jovens, sobretudo dos adolescen-
tes, a fabricante de computadores
Syntax, de São Paulo, empres-
tou as suas máquinas um apelo
emocional de compra. "Ao obter
a licença de alguns personagens
e diferenciar os equipamentos,
transformamos nossos computa-
dores em objetos de desejo, o que
para esse público é essencial", diz
o empresário Cláudio Dias. Os
PCs totalmente personalizados,
inclusive nos ícones dos progra-
mas, custam em média 10% a
mais que as máquinas similares e
contam com monitor LCD, grava-
dor de DVD e são preparados para
banda larga.

Para ter o grupo dos antenados
como seus consumidores será pre-
ciso apostar em design, investir na
construção de uma grife e usar a
internet para comunicá-la.

Diz o ditado popular que so-
nhar não é pecado. E os jovens
por natureza são sonhado-
res, sobretudo quando não
podem dispor de tempo e de
dinheiro para aproveitar a pró-
pria juventude como desejam. Para

esse grupo, o trabalho e a força de
vontade são muito valorizados, já
que é por meio deles que poderão
melhorar a vida.

Eles são esforçados e disciplina-
dos, embora passem parte do seu
tempo se imaginando no lugar dos
seus ídolos da TV. Sonham com a
fama e as facilidades que ela po-
de trazer. A televisão é o principal
meio de comunicação e de lazer. Os
desejos de consumo e os modismos
brotam muitas vezes da realida-
de vivida pelos personagens das
novelas. É o típico consumidor de
modinha e freqüentador de lojas
mais populares.

Atenta a esse comportamento
sonhador dos jovens, a confecção de
lingerie Turma da Bia, de Muriaé,
Minas Gerais, criou uma linha de
personagens próprios, cujo grande
diferencial são as cenas do cotidia-
no traduzidas em frases e estampas
personalizadas. "É uma maneira de
ndelizar esse consumidor a ponto
de a marca ser lembrada como refe-
rência", diz o sócio Gustavo Veggi.
Segundo o empresário, muitas das
frases são sugeridas pelas próprias
jovens e vários produtos nascem
da demanda de quem os usa, o que

colabora para o aumento das
vendas. Com 2.500 pontos

em todo o Brasil, a em-
presa mantém sempre,
segundo o empresário,

os ouvidos atentos às ne-
cessidades de seu público.
"O jovem gosta de atenção
e quem aprender a enten-
der o que ele realmente

quer, só tem a lucrar",
afirma Veggi.

Quem está disposto
a falar com esse público,

portanto, deve apostar nos
modismos rápidos propostos pelas
novelas, não sofisticar demais o

ponto-de-venda e praticar uma co-
municação mais direta e objetiva.

É o grupo mais moralis-
ta e consciente de jovens,
integrando a faixa etária
mais avançada, acima dos
18 anos. Quem pertence
a esse universo participa

& de movimentos comuni-
tários e aponta a falta de
solidariedade como o prin-

cipal problema do mundo.
Para eles, a honestidade é um
valor fundamental e a cons-
ciência social uma bandeira a
ser defendida todos os dias.

Ao contrário da maioria dos
jovens, costumam usar o serviço de
SAC das empresas para reclamar de
algum produto ou serviço, sempre
que se sentem prejudicados.

Esses jovens valorizam as em-
presas politicamente corretas, que
não agridem o meio ambiente e
não usam mão-de-obra infantil ou
escrava. Eles dão importância aos
produtos recicláveis e tiram de suas
listas de preferências as empresas
que defendem uma causa e não a
colocam em prática. Não são adeptos
de modismos e nem são tão abertos
às novidades. Gostam e valorizam
o que é bom e dão importância à
relação custo-benefício. Falam dire-
tamente para esse público lojas de
objetos e decoração, como a Tok &
Stok, aquelas que respeitam a vida
no planeta e cujos produtos têm um
design moderno, limpo e colorido,
com preços que cabem no bolso. Os
mais jovens sentem-se atraídos por
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Socióloga, formada pela Universidade

Católica Argentina e com especialização

em estudos de pesquisa de mercado pela

Universidade de Connecticut, nos Esta-

dos Unidos, Mônica La Madrid, 58 anos,

desde 1981 é uma estudiosa do perfil dos

jovens consumidores. Para a especialista,

um divisor de águas no comportamen-

to desse público em todos os países da

América Latina nesta década é o acesso à

tecnologia, em suas mais diversas formas.

"Independentemente da classe social, todos

têm na internet um canal de comunicação,

de conhecimento e de consumo", afirma

Mônica. "Portanto, falar com eles hoje signi-

fica conhecer profundamente esse meio de

comunicação, dominar a sua linguagem,

decifrando seus gostos e aspirações".

» Em que o comportamento dos jovens
consumidores dos anos 2000 mudou
em relação à década de 90?

Os anos 90 marcaram a consolidação

dos jovens como reais consumidores e

grandes influenciadores das compras dos

mais diversos segmentos. Já os anos 2000

se caracterizam pela incorporação definiti-

va da tecnologia ao dia-a-dia da juventude,

incluindo nesse grupo os adolescentes e

pré-adolescentes. Não é à toa que até mes-

mo as crianças de 6 a 11 anos acessam a

»Qual a relação de consumo que os

jovens têm com a tecnologia?
Eles se sentem muito confortáveis em

lidar com tudo o que está ligado as últimas

novidades tecnológicas e as adotam rapi-

damente. É certo que existem mudanças de

comportamento decorrentes dos diferen-

tes níveis sócio-econômicos, mas em todos

os segmentos a familiaridade e a disposição

em ter a nova tecnologia à mão é muito

grande. Meninos e meninas fazem do com-

putador um instrumento de comunicação

e de conhecimento do mundo, enquanto

o celular se transforma a cada dia num

companheiro inseparável. Cresce em toda

a América Latina o número de telefones

móveis nas mãos dos jovens, o que levou as

grandes operadoras a criar serviços e pro-

dutos sob medida para esse público.

Qual o poder de decisão desse públi-
co na hora da compra?

É inegável que cresce a cada dia. Eles

têm grande influência nas compras de

artigos de moda, de tudo o que é ligado

à tecnologia e até mesmo carros e itens

de supermercado. Esse comportamento é

notado não só no Brasil como nos demais

países da América Latina.

> Com o que os jovens gastam?

Quando ainda são adolescentes, aplicam

a mesada e os pequenos rendimentos na

compra de guloseimas, jogos eletrônicos e

acessórios de moda. Os maiores gastam com

roupas, cuidados com a aparência, equipa-

mentos tecnológicos, celulares e lazer.

» Em que os jovens brasileiros se
distinguem dos demais consumidores

latino-americanos?
Os brasileiros se revelam nas pesquisas

como os mais interessados em esporte, os

que ouvem mais rádio e lêem mais, sendo

também os mais amigáveis. Na América

Latina os que mais se assemelham a esse
perfil são os jovens argentinos.

(8) Confira o que a especialista tem a falar também
s5bre consumo infantil, no site: www.globo.com/pegn

produtos que somam irreverência e
design, com pitadas de modernida-
de, a exemplo das linhas assinadas
pela rede catarinense Imaginarium.

Muitos desses jovens, vale lem-
brar, já trabalham, têm renda fami-
liar entre cinco e 20 salários míni-
mos, e alguns estão envolvidos com
o casamento ou a montagem da nova
casa: Daí dividirem seus gastos entre

vestuário, alimentação, lazer e ma-
nutenção do lar.

Para tê-los entre os seus consu-
midores é preciso adotar uma comu-
nicação verdadeira, investir em de-
sign e usar materiais recicláveis não
só na matéria-prima, mas também
nos materiais de apoio do ponto-de-
venda e nas embalagens. A lingua-
gem deve ser única.
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internet diariamente e trocam de aparelho
celular com freqüência, procurando o que

há de mais atual e que ofereça o melhor

acesso aos diversos tipos de mídia digital.

Text Box
Fonte: Pequenas Empresas & Grandes Negócios, n. 231, p. 42-51, abr. 2008.




