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les são jovens de 18 a 24 anos.
Dominam tecnologias, fazem do
mundo da web o seu dia-a-dia e
se ocupam de várias coisas ao
mesmo tempo. Essas característi-
cas moldam ou moldarão seus
hábitos de compra e consumo. É

isso que se extrai de pesquisa da consultoria Synova-
te feita pela internet com 432 jovens das classes A e
B, predominantemente. Agora responda: o que esse
grupo tem a ver com sua loja? Nada e tudo. Nada
porque a maioria ainda depende financeiramente
dos pais, e supermercado é algo bem distante de sua
realidade. E tudo, pois daqui a alguns anos eles esta-
rão se consolidando no mercado de trabalho, terão
renda própria e, em alguns casos, família. Esperar
que esse futuro se concretize para só então se voltar
a esses consumidores pode ser um erro. Conhecer
sua forma de viver hoje ajuda a entender o compor-
tamento e padrões de consumo de amanhã. É uma
estratégia para o futuro. E é nesse sentido que o le-
vantamento da Synovate vai ajudá-lo. Acompanhe e
prepare sua loja para esses clientes.

MARCAS TECNOLÓGICAS

As l O mais lembradas

De informática a aparelhos eletrônicos, esses são
os produtos presentes na vida do jovem brasi-

leiro, inclusive de parcela da classe C. Das 10 marcas
com as quais eles mais se relacionam, seis perten-
cem ao segmento tecnológico: Sony/Playstation
(com 61% de menções), Nokia (41%), LG (37%),
Smsung (29%), Microsoft (26%) e Apple (Mac e i-
Pod - 24%). "Tecnologia traduz a vida desse jovem"
afirma Vasiliki Calliyeris, diretora da Synovate. Para
Luciana Pepe Vieira, analista de pesquisa da empre-
sa, o acesso a bens como computador, celular e tele-
visão paga é hoje bem mais fácil. "O parcelamento
permite a compra para os jovens e para os próprios
pais, com quem a maioria deles ainda vive", diz.

o QUE FAZER: segundo Simone Ter-
ra, especialista em comportamento
do consumidor, o jovem valoriza
cada vez mais a interatividade. Para
que ele encontre esse atributo no
supermercado, é preciso utilizar
ferramentas tecnológicas como to-
tens ou adotar atividades que per-
mitam a troca de experiência. A
consultora sugere, por exemplo,
reunir grupos de jovens na loja para
experimentar lançamentos que se-
jam de seu interesse. No caso dos
hipermercados, uma idéia é permi-
tir que testem em primeira mão no-
vos jogos. Para os supermercados, a
consultora recomenda displays ilu-
minados a fim de atrair a atenção
para os produtos. "É também inte-
rativo, por exemplo, criar um cami-
nho luminoso no chão apontando
para o corredor de snacks e barras
de cereais", explica.

ACESSO À INTERNET

Jovens descobrem
produtos com seu estilo

Dos respondentes da pesquisa,
93% têm computador em

casa e 80% possuem acesso à inter-
net com banda larga. "Eles gastam
18 horas por semana conectados à
web. Estão expostos a um grande
número de informações diaria-
mente", afirma Luciana, da Synova-
te. Não é por acaso que a rede está
tornando as compras mais especí-
ficas e especializadas. Os jovens
procuram referências nos sites das
empresas, em blogs e fóruns. "Gra-



ças à web, eles descobrem produtos

novos, que correspondem ao seu

estilo de vida", explica Eduardo

Ayrosa, professor da FGV (Funda-
ção Getúlio Vargas), do Rio de Ja-

neiro. Outro ponto: os valores das

metrópoles são difundidos rapida-

mente entre as pessoas que vivem
no interior do País. "E isso faz com

que elas desejem e consumam os

mesmos produtos das grandes ci-

dades", alerta o professor.

O QUE FAZER: acompanhe as mar-

cas que se comunicam pela internet,

como, por exemplo, por meio de ví-

deos no YouTube. Ao se relacionar
com o jovem, essas marcas passam

a ser desejadas por ele. Identifican-

do os produtos, o passo seguinte é
comunicar a presença no seu super-

mercado. "O varejista pode enviar

e-mails interativos e engraçados.
Além de chamar a atenção, os jo-
vens costumam repassar aos ami-

gos", diz a consultora Simone. Ela

lembra uma comunicação feita por

um varejista na qual aparecia um

cliente fazendo compras que escor-

regava em uma casca de banana e
derrubava diversos produtos. Con-

forme caiam no chão, a animação

mostrava os preços.

Vender pela internet pode dar

bons resultados no futuro, mas o in-

vestimento ainda exige cautela.
"Tudo indica que esses consumido-

res serão digitais em todas as suas

atividades, inclusive na compra pela
web. Mas eles só vão optar pelo co-

mércio eletrônico se identificarem

uma boa relação custo x benefício

em comparação a outros canais",

"O JOVEM VALORIZA
CADA VEZ MAIS A
INTERATIVIDADE.
Para que encontre
esse atributo no
supermercado,
é preciso utilizar
tecnologia no
atendimento."

SIMONE TERRA, ESPECIALISTA EM
COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR

explica Vasilik, da Synovate. E aler-

ta: "a pesquisa aponta que os jovens
ainda consideram perigoso com-

prar pela internet no Brasil".

SITES DE
RELACIONAMENTO

Um canal para
conhecer o jovem

De acordo com o estudo, qua-

se 69% dos respondentes
disseram acessar sites de relacio-

namento, como MSN e o Orkut.
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JOVENS

Totalmente
conectado ao

celular, o jovem
recebe os torpedos

de bom grado.
Aproveite para

atraí-lo com uma
boa campanha

ESTILO ESPORTIVO

Copie essa idéia

Um estilo de vida despojado. É
isso o que expressa o interesse

do público jovem pelas marcas Nike
e Adidas. Ambas estão entre as mais
lembradas por esses consumidores com
índices de 79% e 75%, respectivamente.
"A menção dessas marcas está mais
relacionada à forma de ele se vestir do
que à prática esportiva", diz Luciana
Pepe Vieira, analista de pesquisa da
Synovate. Já Eduardo Ayrosa, professor
da FGV/RJ, explica que elas estão
associadas à inovação. "As marcas se
adaptam rapidamente aos valores dos
jovens", afirma. Simone Terra acrescenta
que as duas marcas introduziram o
conceito de customização, ou seja,
produtos específicos para cada tipo
de consumidor. A consultora também
conta que as lojas próprias da Nike
servem de exemplo de ambientação
para quem se interessa pelo público
jovem. Esses estabelecimentos
possuem lounge para produtos
"estilo de vida" - dedicados a jovens
despojados com interesse em esporte e
tecnologia -, além de telas de plasma
que exibem os vídeos da marca.

"Esse público valoriza os amigos e
quer estar com eles tanto digital

quanto pessoalmente", conta Lu-

ciana, analista de pesquisa da Sy-
novate. Por isso, o grupo tem forte

influência sobre seu comporta-

mento. Devido à freqüência de vi-
sitas a esses sites, as opiniões sobre

o que gostam, ou não, se propa-

gam rapidamente.

O QUE FAZER: para Ayrosa, da

FGV/RJ, as páginas de relaciona-

mento da web podem ajudar o va-

rejista a conhecer mais sobre a
linguagem dos jovens e os temas

que costumam mobilizá-los. Su-

ponha que os fornecedores ofere-
çam, por exemplo, produtos licen-

ciados de uma cantora ou um ator.

É possível localizar comunidades

no Orkut para saber se a aceitação

dos jovens é boa ou não.
Aproveitando ainda a importân-

cia do grupo de amigos, o varejista
pode criar um espaço de integração

na loja. Um cantinho com sofá,
música, jogos eletrônicos e inter-

net, segundo Simone Terra. "Como

é curioso, nesse espaço ele encon-
traria, por exemplo, informações

sobre os jovens da Grécia", diz ela.

TELEFONE CELULAR

Várias mídias em um
único aparelho

Entre os jovens que participa-
ram da pesquisa, 97% têm ce-

lular. O telefone é usado em diver-
sas atividades: 76% fazem ligações,
50% enviam pelo menos uma men-

sagem ao dia e 56% tiram foto, no
mínimo, uma vez por semana. Ra-

fael Porto, professor da UnB (Uni-

versidade de Brasília) e pesquisa-
dor na área de consumo, explica

que o aparelho faz sucesso entre os

jovens porque se trata de tecnolo-

gia interativa e de convergência -

várias mídias em uma só. E isso
tem a ver com a forma de viver

desse grupo. "Essas pessoas já nas-

ceram na era da tecnologia. Isso

tudo é normal para elas", diz Lucia-

na, da Synovate. "Mesmo assim, é
bom lembrar, os jovens atribuem

grande importância à família, pre-

ferindo inclusive marcas balizadas

por seus pais", completa.

O QUE FAZER: redes que oferecem

venda pela internet podem usar

sua base de cadastro para divulgar

aos jovens as novidades em telefo-
nia celular - uma área em que as

inovações surgem o tempo todo.

Um exemplo é o iPhone, da Apple,

que se tornou objeto de desejo an-
tes mesmo de chegar ao mercado

nacional. E-mails ou anúncios em

sites de relacionamento podem le-
var o jovem a uma "experimenta-

ção" dos produtos nas lojas físicas.

Simone sugere promoções envol-

vendo as operadoras. Por exemplo:

recarregue aqui o seu celular no

valor de R$ XX e baixe cinco músi-

cas de graça.
Outra alternativa é enviar torpe-

dos falando de ações que possam
atrair esse público para o super-

mercado. Caso de competições de
jogos eletrônicos ou de um novo

refrigerante ou energético.



APARELHOS
ELETRÔNICOS

É importante testar a
qualidade

Tocadores de MP3 e MP4, câ-
meras digitais e video-game.

O público de 18 a 24 anos também
se destaca no quesito posse de
equipamentos eletrônicos. O cam-
peão é o MP3, com 70% das res-
postas. Mais uma vez, a facilidade
de parcelamento explica o consu-
mo. Convém lembrar que o jovem
valoriza novidades. Ou seja, mes-
mo tendo aparelho MP3 ou câme-
ra digital, deseja o celular que ofe-
reça as mesmas funções.

o QUE FAZER: Vasiliki, diretora da
Synovate, comenta que o jovem é
"fuçador". "Ele gosta de ver como
funciona e testar a qualidade", afir-
ma. Por isso, é importante colocar
amostras dos equipamentos para o
consumidor interagir com elas. O
supermercadista também pode
aproveitar o fato de que esse públi-
co domina a tecnologia para im-
plantar equipamentos que tornam
a compra mais rápida - a lentidão
no atendimento é algo que incomo-
da os mais novos. Uma filial da rede
Simply em Paris, na França, coloca
à disposição dos clientes leitores
móveis de preços. Quando chega à
loja, a pessoa passa um cartão-fide-
lidade no equipamento para identi-
ficação. Depois escaneia os códigos
de barras dos produtos que deseja.
Feito isso, um funcionário provi-
dencia a separação e entrega em

casa os itens registrados no apare-
lho. Essa é uma idéia que pode
agradar os estudantes que freqüen-
tam supermercados próximos de
universidades e repúblicas.

TUDO AO MESMO
TEMPO

Jovens realizam várias
atividades simultâneas

Aexposição à tecnologia fez
do jovem uma pessoa mais

rápida. Como tal, realiza uma sé-
rie de atividades ao mesmo tem-
po: enquanto estão conectados à
internet, 80% dos entrevistados
ouvem música, 70% comem um
lanche ou petisco, 60% usam celu-
lar e 59% trabalham ou estudam.
"A geração anterior a essa só tinha
a televisão. A atual tem acesso a
diversos canais de comunicação",
ressalta Vasiliki, da Synovate. Para
Rafael Porto, da UnB, quanto mais
se utiliza a tecnologia, mais ágil a
pessoa se torna. Já para Eduardo
Ayrosa, da FGV/RJ, por se dedicar
a diversas tarefas simultaneamen-
te, torna-se mais difícil atrair a
atenção desse consumidor.

O QUE FAZER: para Vasiliki, da Sy-
novate, os supermercados têm
uma boa oportunidade. "Para co-
mer em frente ao computador ou
à televisão, o jovem prefere ali-
mentos práticos", afirma. Ela su-
gere porções individuais de ham-
búrgueres que ficam prontos após
serem aquecidos no microondas.
Ou ainda ingredientes para um



A pesquisa e o consumidor

O QUE OS JOVENS FALAM E FAZEM

Dezoito horas por semana na inter-
net. É o tempo dedicado pelos jovens à web,
segundo a pesquisa da Synovate. "Passo três
horas por dia conectado, quando faço pesqui-
sas para o meu curso de especialização. Tam-
bém acesso e-mails e o MSN com freqüência
para me comunicar com os amigos", conta.
Alexei Bender Haydu, 23 anos, formado em
biomedicina. Ele é do Paraná e mora há um
ano na capital paulista. Alexei também engros-

sa o grupo que se preocupa com a saúde. "Embora eu não goste, como

salada sempre, pois sei que é saudável", conta.

A maioria (59%) mora com os pais. É o caso de Jorge Quintas,
24 anos, mestrando em filosofia no Rio de Janeiro. Ele vai ao supermer-

cado só para comprar produtos de interesse pessoal, como
vinhos e biscoitos. "O sistema de atendimento no caixa

é muito lento. Você vai comprar um único item e de-

mora um tempo enorme", observa. Quando quer

algum produto eletrônico, costuma pesquisar o

site do fabricante na internet. "Vejo se a empresa
existe e se não é picareta".

97% se preocupam com a carreira.
Por essa razão, uma pós-graduação está nos
planos de Dominique Camarotto, formada

em moda. Aos 24 anos, a internet está pre-

sente em diversos momentos de sua vida.

Profissionalmente, quando procura referên-

cias que sirvam de inspiração para criar mo-
delos de roupas para a confecção em que tra-

balha. E pessoalmente, ao entrar no Orkut,

para saber como andam os amigos. "Entro

sempre, todo dia. O Orkut se transformou
num vício", comenta.

lanche rápido. "Esse público só faz
uma refeição completa quando al-
guém prepara. Convém lembrar
que os pais, na maioria dos casos,
trabalham fora", comenta.

APELO À SAÚDE

Alimentação é
moderada

Aenorme exposição à informa-
ção também contribui para

que os jovens se importem com a
saúde, como revelam 91% dos en-
trevistados. Segundo o estudo, 36%
se preocupam com a qualidade da
comida. "Eles ainda freqüentam o
fast food, mas não o tempo todo",
diz Vasiliki, da Synovate.

O QUE FAZER: o ideal é divulgar
alimentos que aliam praticidade à
saúde. A consultora Simone Terra
sugere porções de frutas e saladas
embaladas e pré-lavadas. "Assim
como faz com bebidas, o varejista
pode colocar esses alimentos em
geladeiras próximas aos check-
outs", diz ela. Entre os produtos

que podem ser oferecidos, es-
tão ainda batatas cozidas em
embalagem a vácuo, barras

de cereal, iogurtes funcionais e
light e biscoitos integrais.

Como você vê, conquistar o jo-
vem exige ações imediatas. Uma
vez acostumado à sua loja, ele ten-
derá a freqüentá-la no futuro.
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