
Norte e Nordeste
concentram 32% de
famílias com ‘teens’

Márcia De Chiara
SÃO PAULO

O
estudante de en-
genharia André
Paparazzo, de
20 anos, opera-
dor de máquinas

da Volkswagen, poupa des-
de os 15, quando começou a
estudar no Senai (Serviço
Nacional de Aprendizagem

Industrial). No início deste
ano, ele alcançou uma de suas
metas: comprou o primeiro
carro, um Gol zero quilômetro
e à vista. “Quando comecei a
trabalhar, sempre pensei em
comprar o meu carro.”

Para atingir esse objetivo,
Paparazzo conta que poupava

tudo que dava. “Quando rece-
bia o 13º e a participação nos
lucros, fingia que nem recebia
e colocava tudo na caderneta
de poupança.” O espírito pou-
pador, segundo ele, vem des-
de criança. Quando ganhava
uma mesada ou algum presen-
te em dinheiro da família, ele

guardava tudo numa “lati-
nha”. “Eu não gastava com
tranqueira.”

Hoje, com salário de quase
R$ 1,6 mil mensais, ele paga
boa parte da faculdade (a sua
maior despesa), gasta pouco
com roupas, controla o uso do
celular. Com isso, consegue

cobrir a maior parte das
suas despesas, apesar de
morar na casa dos pais.

Paparazzo é o retrato
fiel dos jovens de menor po-
der aquisitivo que, segundo
a pesquisa Kantar Worldpa-
nel (ex- LatinPanel), mostra
que, quando a análise é fei-
ta na esfera da renda indivi-
dual, os adolescentes das
classes C e D/E adminis-
tram melhor os recursos
que recebem da família ou
de seus ganhos pessoais no
mercado de trabalho.

Segundo a pesquisa, os
jovens da classe C economi-
zam 32% do que ganham e
os das camadas D/E pou-
pam 48% da sua renda indi-
vidual. Já os mais ricos, das
classes A/B, são descontro-
lados, diz Christine Pereira,
responsável pela enquete.
Isto é, eles gastam 14%
mais do que recebem.

“Prefiro gastar mais do
que poupar”, afirma a ado-
lescente Vitória Franco Ar-
rivabene, de 13 anos. Estu-
dante da 6ª série do ensino
fundamental, ela conta que
vai ao cabeleireiro fazer as
unhas a cada 15 dias, com-
pra roupas e só não gasta
mais com celular porque
sua conta é controlada pela
avó, que impôs o limite de
R$ 35 por mês.

O telefone celular, por
exemplo, um dos itens mais
citados na lista de compras
dos jovens, ela troca uma
vez por ano. “Eu gosto de
aparelhos com mais recur-
sos”, diz a estudante, que
ainda não trabalha e depen-
de da renda dos pais.

Dados da pesquisa reve-
lam que 70% dos jovens en-
tre 7 e 13 anos têm celular.
Essa proporção chega a
88% entre os que têm entre
14 e 18 anos. Na média do
País, 57% dos jovens tro-
cam de telefone celular a
cada 14 meses e 58% deles
compramaparelhos quecus-
tamatéR$200,sendo32%de
segunda mão. ●

Jovensestouramcontas das famílias
CONSUMO

NALATINHA– AndréPaparazzo, 20anos,queconseguiupouparecompraràvistaumGol zeroquilômetro: ‘Eunãogastava comtranqueira’

Para comprar um carro zero,
André poupou durante 5 anos
Estudantedeengenhariacomeçouaguardardinheirocom15anos
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Pesquisa mostra que famílias com jovens entre 12 e 19 anos gastam, em média, 5% a mais do que ganham

●●● As Regiões Norte e Nordeste
concentram a maior parte dos
domicílios com adolescentes.
Dos 16,2 milhões de lares com
jovens existentes no País, 32%
deles estão nessas duas regiões,
segundo aponta a diretora da
Kantar Worldpanel, Christine Pe-
reira, com base na Pesquisa Na
cional por Amostra de Domicílio
(Pnad) do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).

Apesar de reunir o maior nú-
mero de domicílios com jovens, a
renda individual dessa população
no Norte e Nordeste é 33% me-
nor em relação à média da popu-
lação jovem do País. Enquanto o
brasileiro entre 12 e 19 anos de
idade recebe, em média, R$ 218,
os jovens do Norte e Nordeste
têm renda de R$ 145.

Já a região da Grande São
Paulo reúne 13% dos domicílios
com jovens do País, atrás da re-
gião Sul (15%) e da região que
engloba Minas Gerais, Espírito
Santo e interior do Rio de Janeiro
(14%). Apesar de ocupar a quar-
ta posição entre as regiões com
maior concentração de jovens, a
renda média dessa população na
Grande São Paulo é de R$ 298 e
supera em 37% a média do País.
Por isso, explica Christine, os jo-
vens que vivem na Grande São
Paulo são mais visados pelas
grandes empresas como poten-
ciais consumidores, especialmen-
te nos itens de tecnologia.

Segundo a pesquisa, 32% dos
lares brasileiros com jovens têm
computador, 10 pontos porcen-
tuais acima dos domicílios onde
não vivem adolescentes entre 12
e 19 anos. A tendência se repete
no caso da internet, TV por assi-
natura e banda larga. A pesquisa
aponta que 26% dos lares com
jovens têm acesso à internet, an-
te 19% no caso dos domicílios
sem adolescentes. ● M.C.

Márcia De Chiara

O ímpeto consumista dos jo-
vens, especialmente de classe
média alta, está levando as fi-
nanças das famílias para o ver-
melho.Oslarescomfilhosentre
12 e19anos têm despesa mensal
familiar que excede em 5% as
receitas, enquanto as famílias
sem adolescentes conseguem
poupar5%doqueganham,reve-
la pesquisa realizada pela Kan-
tar Worldpanel (ex- LatinPa-
nel). A consultoria visita sema-
nalmente 8,2 mil domicílios no
País para fotografar o consumo
do brasileiro.

O furo no orçamento que es-
tá levando as famílias a se endi-
vidarem para quitar as contas
do mês é ainda maior entre as
camadas sociais mais altas. Os
domicíliosdasclassesA/B,com
renda mensal superior a dez sa-
lários mínimos (R$ 5,1 mil), gas-
tam em média 8% a mais do que
ganham por causa das despe-
sas de consumo dos adolescen-
tes.NocasodaclasseC,adespe-
sa excede em 3% a receita e nas
camadas D/E o diferencial é de
5%.“Hojeosfilhossãopaparica-
dos e os pais estão endivida-
dos”, resume a diretora da con-
sultoria e responsável pela pes-
quisa, Christine Pereira.

O engenheiro Wagner Vare-
la, de 48 anos, pai de Beatriz, de
17, confirma a constatação da
pesquisa: “Hoje está difícil pou-
par”. Varela conta que há vezes
que precisa recorrer ao cheque
especial para fechar o mês. En-
tredespesascomfaculdade,au-
las de inglês, piano, jazz, acade-
mia, cabeleireiro, celular, cine-
ma, lanche, transporte e rou-
pas, ele gasta com a filha única
cerca de um terço da renda fa-
miliar.Sócomroupas,odesem-
bolso gira em torno de R$ 300.

Beatriznãoseconsideracon-
sumista perto dos amigos que
vão todo os finais de semana ao
shopping e exibem, com fre-
quência, um par de tênis novos,
maselaadmitequeprefererou-
pa de marca. “Calça eu compro
naponta deestoque daCarmim
porque ela veste bem”, afirma a
adolescente, que não gosta de
balada. “O que eu mais gasto é
com roupa.”

De fato, a pesquisa revela
que as famílias com adolescen-
tes desembolsam 43% a mais
comartigos devestuáriodoque
as famílias sem jovens. As des-
pesas com serviços de comuni-
cação e alimentação fora de ca-
sa também são 9% e 10% maio-
res, respectivamente, nas mes-
mas bases de comparação.

Outrapesquisa,sóquequali-
tativa, feita pela empresa
MillwardBrownparaavaliarre-
lação dos jovens com as marcas
no mundo digital, mostra que
de sete consideradas como
grandesmarcaspelopúblicojo-
vem, quatro são de artigos de
vestuário. Valkiria Garre, dire-
tora da empresa e responsável
pela pesquisa, conta que os jo-
vens falam das marcas de rou-
pa como seus pais, ressaltando
a qualidade.

Rodrigo Messias, diretor de
Sport Performance da Adidas,
que é uma das marcas tidas co-
mo consagradas pelos adoles-
centes, segundo a pesquisa, diz
que mais da metade do fatura-
mentodaempresavemdasven-
das para o público jovem e en-
tre 70% e 80% dos lançamentos
estão voltados para esse consu-
midor. “Os teens são muito re-
presentativos no mercado de
material esportivo”, observa.

Nas Lojas Renner, especiali-
zada em itens de vestuário, por
exemplo,asvendasparaopúbli-
co teen não representam a
maior fatia da receita. “Mas
têmumpapelestratégico”,afir-
ma Gabriela Lima, gerente ge-
ral de Estilo da rede. Ela ressal-
ta que, se esse consumidor jo-
vem for conquistado pela em-
presa, poderá se tornar fiel à lo-
ja quando adulto. Hoje a rede
temtrêsmarcas própriasdear-
tigos de vestuário voltadas pa-
ra jovens. Uma delas, a Mix
Teen masculina, está apoiada

na Adidas como marca princi-
pal entre os itens vendidos na
loja. Gabriela diz que a Adidas é
referência para os meninos que
têm ídolos no esporte.

GIGANTISMO
O mercado de consumo dos
teens é gigantesco. Nas contas
de Christine, da Kantar Worl-
dpanel,entrealimentosdiferen-

ciados,roupasdemarca,celula-
ressofisticadoseserviçosdeca-
beleireiro,porexemplo,sãomo-
vimentados R$ 48 bilhões por
ano. A cifra se equipara ao total
dedesembolsosdestinadosàin-
dústria feitos pelo BNDES en-
tre janeiro e setembro de 2009.

A pesquisa revela também
que a alimentação em casa é a
despesa que mais pesa no orça-
mento das famílias com adoles-
centes (18%). O carrinho de su-
permercado dos lares com jo-
vens é mais cheio do que o das
famílias sem teens, em todos os
estratos sociais. Segundo a en-
quete, as famílias das classes
A/B com adolescentes com-
pram 41 categorias de produ-
tos, quatro a mais que os lares
sem teens. No caso das classes
D/E, o diferencial é ainda
maior: 38 categorias no carri-
nhodasfamíliascomadolescen-

tes, ante 32 categorias nos lares
sem jovens.

O engenheiro Varela, por
exemplo,contaqueconheceual-
guns itens, como bebidas isotô-
nicas e lanches rápidos que vão
direto ao micro-ondas, por in-
termédio da filha adolescente.
E esses itens foram incorpora-
dos à lista de compras da casa.

Umdosdestaquesdapesqui-
sa, observa Christine, é exata-
mente a forte presença de ali-
mentospráticoserápidosnalis-
ta de compra das famílias com
jovens. A penetração do ca-
tchup é 23% maior no carrinho
decomprasdasfamílias comjo-
vens em relação ao das famílias
sem jovens. No leite aromatiza-
do e na massa instantânea, por
exemplo, os índices de penetra-
ção são 20% e 13% maiores , res-
pectivamente, nas mesmas ba-
ses de comparação. ●

DESPESAS–Beatriz estuda inglêsepiano: ‘Gastomaiscomroupa’

SERGIO NEVES/AE

Despesas com
roupas ocupam
maior porcentual
entre adolescentes
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Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 31 jan. 2010, Economia & Negócios, p. B6.




