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Atender esses jovens, porém, não 
é fácil. Ocorre que a pré-adolescên-
cia e a adolescência implicam situa
ções dialéticas. Os jovens aspiram ser 
mais velhos. Querem ser únicos, mas 
também se enturmar, pertencer a um 
grupo (ou "tribo"). E anseiam consu
mir, mas necessitam de envolvimento e 
aprovação dos pais para comprar. Ante 
tudo isso, criar produtos sob medida 
para esses públicos é um desafio e 
tanto para profissionais de marketing 
e gestão de marca. Não surpreende 
que o assunto cada vez mais permeie 
reuniões em empresas, inspire teses, 
impulsione pesquisas e lote seminários 
mundo afora e no Brasil. 

Nesses debates, um alerta frequen
te é que os teens e tweens de hoje 
seriam menos influenciados pelos 
modelos tradicionais de propaganda. 
A chamada geração Z, daqueles nas
cidos a partir de meados da década de 
1990, foi uma das primeiras imersas 
desde o berço em tecnologia digital 
e internet. Ao contrário de seus pais, 
esses jovens passam mais tempo à 
frente da tela do computador do que 
à da tevê. No entanto, eles não esca
pam a uma mídia em particular: as 
embalagens, presentes na maioria dos 
produtos tangíveis de seus cotidianos. 
Mas como utilizá-las de modo eficaz 
para conquistar esse público? 

Falar a língua dos jovens, ou seja, 
aplicar nas embalagens signos com os 
quais eles se identificam, soa a reco
mendação óbvia. "Mas é perigoso base
ar-se em suposições", adverte Mario 
Narita, diretor da Narita Design. "Con
vém analisar com cuidado o público-
alvo, até porque os gostos e modas da 
juventude mudam muito rapidamente." 

CONTRATADA PARA desenvolver 
embalagens para a linha de proteção 
intima Intimus Teen, da Kimberly-Cla
rk, a Narita Design efetuou uma série 
de pesquisas com garotas. O procedi
mento permitiu detectar referências 
estéticas valorizadas pelas consumido
ras, como os tons cor-de-rosa, os moti
vos florais e a ideia de brilho utilizada 
na elipse da marca. Ajudou também a 
compor o visual e a atitude de Camilla, 
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a personagem destacada nos rótulos do 
produto. Ela ganhou roupas casuais e 
parece dançar enquanto utiliza um fone 
de ouvido e segura um tocador MP3. 

A combinação de cores fortes e 
"quentes", como vermelhos e roxos, 
com ícones florais, de estrelas ou tri
bais, que remetem aos universos dos 
programas de mensagem da internet, 
da tatuagem e do grafite, é um artifício 
mais e mais valorizado pelas empre
sas que dedicam produtos a teens e 
tweens. Bons exemplos de uso desses 
elementos são os desodorantes Rexona 
Teens, da Unilever, nos quais o design 
das embalagens aerossol e roll-on das 
versões oferecidas (Beauty, Music Fan 
e Love) exploram tipologia pop, ilus
trações à manga e elementos alusivos 
a danceterias, como globos de espe
lho. As embalagens roll-on e a tampa 
da versão Beauty, que destacam efeito 
glitter (cintilante, do tipo purpurina), 
foram particularmente bem recebidas. 

Em uma pesquisa realizada pela Uni
lever no Brasil, 8 9 % das entrevistadas 
as consideraram muito atrativas. Oito 
em cada dez disseram ter intenção de 
comprar os produtos. 

Com tempero diferente, o uso de 
imagens e elementos característicos 
do universo teen é também explorado 
num recente lançamento da seara dos 
alimentos: uma linha de empanados 
de frango voltada ao público pré-ado-
lescente e adolescente, lançada pela 
Perdigão (Brasil Foods). Os cartuchos 
de papel cartão dos produtos, desen
volvidos pela consultoria de design 
Aio, incorporam os personagens da 
Turma da Mônica Jovem, de Mauricio 
de Sousa. Mônica, Magali, Cascão e 
Cebolinha, em versões crescidas, ves
tem roupas como as dos jovens atuais 
e praticam esportes radicais nas emba
lagens, "desenvolvidas especialmente 
para agradar ao público que não quer 
mais ter sua imagem atrelada ao uni-
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verso infantil", segundo comunicado 
da empresa. 

Não basta, entretanto, angariar a 
simpatia dos adolescentes. De acordo 
com a TNS Research International, 74% 
dos jovens com idades entre 12 e 19 anos 
dependem do dinheiro dos pais para 
consumir. Apenas 27% têm renda pro
veniente do trabalho. A maioria estuda 
e vive na casa dos pais (82% e 88%, 
respectivamente). Portanto, conquistar 
a simpatia de quem muitas vezes é o fiel 
da balança pode ser determinante. Vol
tado justamente para um público em 
que o aval de pais e mães para a compra 
é fundamental, a bebida láctea Trakinas 
Shake, lançada em abril numa parceria 
entre Kraft Foods e Brasil Foods, é o 
típico produto para o público tween. 

TAL CARACTERÍSTICA se traduz 
na embalagem, criada pela Team Créa-
tif. Tipos disformes, cores gritantes e 
algumas das letras estrategicamente 
invertidas ocupam a caixinha Tetra Brik 
de 185 mililitros, da Tetra Pak, com
pondo um visual irreverente, longe de 
ser sóbrio como os produtos para adul
tos, e ao mesmo tempo nada pueril. 
Três bandeirinhas coloridas no alto da 
embalagem informam que a bebida é 
fonte de cálcio, minerais e vitaminas. 
"Uma das bebidas lácteas menos calóri
cas do mercado", avisa o comunicado ao 
mercado distribuído pela marca, para 
conforto dos pais. Para Sarah Buchwitz, 
gerente da marca na Kraft Foods, é 

importante evitar que esse apelo aos 
genitores se sobreponha às demais 
características da embalagem. Diz a 
executiva: "Sabemos da importância 
em comunicar os atributos nutricio
nais, pois esse é um tema que interessa 
aos pais na decisão da compra. Em 
Trakinas Shake, procuramos transmiti-
los de maneira divertida e compreen
sível, de forma a esclarecer os adultos, 
mas sem prejudicar a linguagem visual 
voltada ao público pré-adolescente". 

O layout de Trakinas Shake vai 
ao encontro de outro recurso salutar 
na comunicação com adolescentes e 
pré-adolescentes: mensagens ágeis e 
concisas. Acostumados ao ambiente 
virtual, de oferta exacerbada de infor
mações, eles têm disposição cada vez 
menor de ler e conhecer características 
de produtos. Nesse contexto, a capaci
dade de usar a embalagem para sinte
tizar as informações essenciais do pro
duto e criar uma identidade que o dife
rencie dos demais nas prateleiras pode 
ser fundamental. Para Mario Narita, o 
uso de pequenos ícones nas embala
gens, que comuniquem atributos como 
quantidade, pode ser útil. "Vivemos 
sob uma avalanche de informações", 
diz o designer. "É preciso falar rápido e 
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facilitar a compra. A 'iconização' é um 
caminho. A imagem precisa falar", 

O que já foi assimilado por mui
tas empresas, mas certamente não por 
todas, é que atender à geração Z não 
exige necessariamente a criação de 
fórmulas específicas ou altos investi
mentos numa nova extensão de linha. 
Em muitos casos, produtos tradicionais 
podem ser caracterizados como teen ou 
tween por meio da comunicação, nela 
incluída a embalagem. 

Pegue-se, por exemplo, a recente 
iniciativa da goma de mascar Chiclets, 
produto há décadas no mercado. A Kraft 
Foods, dona da marca, lançou em abril 
uma coleção de 135 modelos diferen
tes de caixinhas de duas unidades e 
outros 35 das de dez, que, além de ape
larem à coleção, permitem o acesso de 
conteúdos exclusivos no computador, 
como vídeos humorísticos e animações, 
quando apontadas para uma webcam. 
Embora a empresa não divulgue núme-
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Text Box
Fonte: Embalagemmarca, São Paulo, ano 14, n. 156, p. 28-34, ago. 2012.




