Nestes tempos digitais, o adolescente está participando
mais cedo de atividades antes vistas como "de adulto".
Uma delas é consumir produtos e informação de maneira significativa, principalmente por meio da internet. Para
identificar como é esse perfil de consumidor, o Ibope Mídia
divulgou o estudo Target Group Index, realizado com jovens entre 12 e 17 anos (29% de classes AB, 46% de C e 25%
de DE), esmiuçando hábitos relativos ao uso da internet,
compras e aos veículos de comunicação.
Ainda que 51% dos jovens tenham feito algum tipo de
compra nos últimos 30 dias, 89% deles não trabalham.
Os lugares preferidos dos adolescentes são lojas nas
ruas, seguidas por shoppings, lojas de departamento, hipermercados e ambulantes.

A TV aberta, o rádio AM/FM e a mídia extensiva (como
publicidade em vias públicas, dentro de estabelecimentos, cartões postais etc.) também têm penetração significativa entre esse público, de 98%, 82% e 90%, respectivamente. Os meios com menor penetração são o jornal,
com 23%, a TV paga, com 22%, e o cinema, com 16%.
A publicidade no ponto de venda interfere no comportamento também na hora da compra de produtos:
37,7% dos adolescentes são influenciados no consumo
de roupas, e 34,6% no consumo de telefones celulares.
Do universo de jovens, 63% possui celulares e 51% recebe mensagens de marketing por eles. Assim, fica claro
como a publicidade altera o comportamento de consumo
e atinge fortemente seu público-alvo.

Outro meio estudado pela pesquisa é a internet e como
os jovens interagem com ela. Cerca de 68% acessou a web
na semana anterior ao encerramento da pesquisa. Sites
de redes sociais (como Orkut e Gazzag) são acessados por
60% dos adolescentes, 54% trocam mensagens instantâneas e 49% mantêm sites de relacionamento, trocam emails e fazem pesquisas. Apesar de todo esse uso, apenas
21% dos jovens e 25% do restante da população fazem
comentários sobre produtos na internet. Quando se analisa o marketingboca-a-boca, esses números sobem para
94% e 93%, respectivamente.
Em relação à tecnologia, 50% deles dizem que gostam
de se manter em dia com os avanços tecnológicos e 49%
gostam de comprar novos aparelhos e eletrodomésticos.
Em relação à vida pessoal, entre as pessoas que esperam
começar o primeiro trabalho nos próximos 12 meses, 55%
deles são jovens entre 12 e 17 anos. Entre os que pretendem terminar o ensino médio, 38% são jovens dessa faixa
etária. Do total da população que espera viajar pela primeira vez para o exterior, os jovens representam 15%. •
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