
PÚBLICO-ALVO: Enquanto algumas
empresas investem nos universitá-
rios, outras apostam nos consumi-
dores ainda mais jovens: os
“tweens” (mistura de teen com
between), entre 9 e 12 anos, que
tentam cada vez mais se aproxi-
mar dos colegas mais velhos.
“Percebemos que, a partir do mo-
mento que eles vão para a escola
e convivem com os mais velhos,
os tweens buscam usar os mes-
mos produtos que eles”, diz o dire-
tor de Marketing do Grupo Aza-
léia, Paulo Santana. A empresa
lançou em janeiro a linha Funny,
voltada para as pequenas, de nu-
meração 27 a 34. “Todos os mode-
los da Funny poderiam estar na
nossa linha Dijean, voltada para
as adolescentes, pois a inspiração
para ambas é a mesma.” A deci-
são de criar linhas diferentes foi
para não perder público. Segundo
Santana, se as mais velhas vis-
sem o mesmo sapato no pé das
mais novas, deixariam de usá-los.
Na América Latina, segundo San-
tana, esse mercado corresponde
a 60 milhões de pré-adolescentes.

“Já vendemos 700 mil pares desta
linha, de janeiro até agora.”
A Dakota também tem uma linha
voltada para as tweens. A Dakoti-
nha, cujo foco são meninas de 7 a
8 anos, tem modelos diferencia-
dos para a galera dos 9 aos 12.
“São mais arrojados, com muito
pink, laranja e tons de marrom,”
conta a gerente-executiva da
Dakotinha, Adriana Naisinger. Mui-
tos modelos da linha remetem aos
sapatos da linha jovem do grupo
Dakota, a Tanara. “Muda um pou-
co o salto, a cor, mas elas buscam
algo parecido com o que as irmãs
mais velhas usam.” A Dakotinha
lança esta semana um novo site,
em que as meninas podem ler notí-
cias sobre artistas e montar seu
próprio blog. Começarão também
comerciais de TV, nos intervalos
do Bom Dia & Cia. (matutino) e da
Malhação (vespertino). “A Dakoti-
nha já corresponde a 19% do fatu-
ramento do grupo e, apesar da
concorrência forte, cresce ou pelo
menos permanece estável em to-
do o País”, diz Adriana. ● Ana Pau-
la Lacerda
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Thaline Miranda é só ansiedade.
Completa 18 anos em julho e so-
nha com a carteira de habilitação.
Precisa disso para chegar ao que
interessa: comprar um carro.
“Vou tirar a carteira de motorista
assim que completar 18 anos.
Comprar o carro, bem... Talvez
não seja imediatamente, mas não
vai demorar muito”, diz Thaline
que, além de universitária, é uma
exímia consumidora.

Thaline é o exemplo do tipo de
consumidor já identificado, mas
que apenas agora começa a rece-
ber assédio mais organizado. É o
que revela pesquisa feita com um
grupo de 1.200universitários pau-
listas. O resultado surpreendeu.

Derrubou um mito: a de que es-
tudantes são um grupo que vive
sem dinheiro. Nem tanto. A ren-
da média mensal deste grupo no
Brasil é de R$ 300. Não é muito,
mas se considerado o universo de
3,6 milhões de estudantes no País
– número do Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Anísio
Teixeira (INEP) –, ele movimen-
ta cerca de R$ 13 bilhões por ano.

O levantamento realizado pela
Namosca, agência que reivindica
a condição de primeira especiali-
zada em marketing universitário
no País, mostra mais. Aponta que
71% dos universitários de São
Paulo falam ao celular, 44% diri-
gem um automóvel próprio (sen-
do que 34% pretendem trocar o
veículo por um novo nos próxi-
mos 12 meses), 63% assinam che-
ques e 100% acham que o canal
de comunicação é a internet. “O
mercado de fato descobriu os uni-
versitários, mas as iniciativas pa-
ra alcançar esse público começa-
ram a ser formatadas apenas ago-
ra”, diz Antonio Paulo Barbosa,
superintendente do Programa de
Afinidades do Banco Real.

A agência Namosca adotou
uma estratégia diferente: fechou
acordo em que assume a gestão
dos eventos das atléticas e os cen-
tros ou diretórios acadêmicos das
universidades e faculdades de
São Paulo. Segundo Lasar Segall
Neto, um dos três sócios da Na-
mosca, a agência assumiu a orga-
nização de eventos das atléticas

de 32 faculdades. Não deve parar
por aí. A Namosca pretende che-
gar a 100 faculdades até o fim do
ano. Significa que deixará de re-
presentar 120 mil e ampliará para
800 mil jovens.

A agência descobriu que, a par-
tir desse contrato de representa-
ção, tem um trunfo à mão. Pode
fechar acordos de patrocínios
com uma infinidade de empresas.
Já fez isso com Skol, Jontex, Sa-
gatiba, Mentos, Baralhos Copag.

“As grandes empresas querem fa-
lar com esse público. O que a
agência faz, ao se especializar
nesse público, é torná-lo acessí-
vel às empresas”, explica Segall.

Foi o que buscou a Perfetti
Van Melle. Fabricante das balas
Mentos, a empresa decidiu apos-
tar em eventos com universitá-
rios. A empresa não revela os in-
vestimentos em marketing, mas
segundo Euzilene Moraes, geren-
te da marca Mentos, o gasto de

2004 foi o dobro do de 2003. Pa-
ra este ano, a conta de marketing
crescerá mais 20%. A açãodeu re-
sultado. A Perfetti Van Melle ele-
vou no período 74% as vendas. O
Banco Real decidiu investir na
atração de universitários para a
carteira. Segundo Antonio Paulo
Barbosa, superintendente do pro-
grama, 14% dos correntistas do
banco são universitários, são
meio milhão de clientes. Em 18
anos do programa, 60% dos cor-
rentistas que se tornaram clientes
como universitários mantiveram
suas contas depois que deixaram
a escola.

O Bradesco, maior banco pri-
vado do País, quer recuperar o
terreno neste mercado. José Alci-
des, diretor executivo do banco,
disse que os investimentos em
marketing para a conta universi-
tária serão 50% maiores que
2004. Com isso, o banco quer ele-
var a base de correntistas univer-
sitários dos atuais 250 mil para
450 mil até dezembro. “Quere-
mos avançar com força nesse
mercado”, afirma Alcides. Ape-
sar de gerar menos receita para o
banco, a perspectiva da ação nes-
te caso é a fidelização. “É uma
boa forma de renovar a base de
clientes”, diz.

REJUVENESCIMENTO
A Copag está próxima de ser
uma empresa centenária. Tem
97 anos e uma história ligada
ao jogo de baralho no Brasil.
Apesar de líder absoluta na pro-
dução de cartas, com 85% do
mercado brasileiro, a empresa
partiu para um novo desafio: re-
juvenescer a marca. Fará isso
com a ajuda dos universitários
e o gosto destes por um jogo ba-
rulhento, o truco.

Iniciou em 2003 e pretende
acelerar neste ano a criação do
“Espaço Copag” nas faculda-
des. A empresa descobriu que
o jogo de cartas é uma das prin-
cipais diversões dos jovens, so-
bretudo dos universitários. Se-
gundo a diretora de marketing
d a C o p a g , M a r i a n a
Dall´Acqua Lopes, a empresa
fechou acordos em sete faculda-
des. Ao longo de 2005, quer
chegar a outras 20 em vários
pontos do País, principalmente
na região Sudeste.

A empresa tem patrocinado
competições de pôquer e de tru-
co. “Aproximar a empresa des-
te público é uma forma bastan-
te eficaz de tornar uma marca
tradicional conhecida entre os
jovens”, diz Mariana. ●

Tweensqueremomesmoqueosmaisvelhos

A Microsoft chegou a um acordo
de pagamento de US$ 150 mi-
lhões à fabricante de computado-
res Gateway para pôr fim às acusa-
ções de monopólio. O acordo esta-
belece uma série de pagamentos
periódicos durante quatro anos,
dinheiro que será utilizado pela
Gateway para publicidade e testes
de novos equipamentos que fun-
cionem com programas da Micro-
soft. A Gateway foi considerada
uma das empresas prejudicadas
por práticas monopolistas da Micro-
soft em sistemas operacionais.

●●● Luta: Empregados da montadora britânica MG Rover protes-
tam contra a situação de insolvência da empresa. O governo inglês em-
prestou cerca de US$ 12 milhões para a empresa, última grande monta-
dora de capital britânico, continuar funcionando temporariamente.

A Samsung informou ontem que
vai fornecer telefones celulares
com capacidade para receber
sinais de televisão para a T-Sys-
tems, filial da operadora de tele-
fonia alemã Deutsche Telekom,
para realização de testes. A
idéia é já ter condições de ofere-
cer o serviço a partir do ano que
vem. As operadoras mundiais
de telefonia celular dedicam es-
pecial atenção às transmissões
televisivas. Acreditam que será
o maior êxito do setor depois da
chamada de voz.

JUSTIÇATECNOLOGIA

Mercadosaiembuscadopoderjovem
Pesquisa mostra força do consumo dos estudantes e iniciativas se multiplicam atrás de uma renda de R$ 13 bilhões por ano
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OPINIÃO FORTE – Santana diz que meninas não querem nada infantil
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META – Thaline Miranda, universitária: hábito de consumo inclui agora um carro zero quilômetro

Ahold finaliza a venda
da rede G. Barbosa

Microsoft faz acordo
de US$ 150 milhões

ESCOLHA - Internautas votaram na campanha de estréia do slogan

Coca-Cola muda o seu slogan, de novo
“Essa é a real” perde espaço, a partir de hoje, para “Viva o que é bom”

71% dos universitários
de São Paulo falam ao
celular e 44% dirigem
um automóvel próprio

O conselho de administração do
jornal francês Libération se pro-
nunciará amanhã sobre a entra-
da do empresário Eduard de Ros-
tchild em seu capital, com uma
participação de 38,87%. A por-
centagem da participação de
Rostchild, em troca de um investi-
mento de € 20 milhões feito me-
diante uma ampliação de capital,
é superior aos 37% inicialmente
previstos. A diferença tem a ver
com a deterioração das contas
do diário por causa da recente
diminuição das vendas.

Samsungterácelularcapaz
derecebersinaisdeTV

DIVULGAÇÃO

A americana Procter & Gamble
terá de pagar US$ 24 mil por
“publicidade fraudulenta” na
China, depois de acusação fei-
ta por uma consumidora. Lu
Ping comprou 25 gramas do
creme facial SK-II por US$ 100,
após ler a publicidade que dizia
que “o concentrado ajuda a sua-
vizar 47% das rugas após 28
dias consecutivos de tratamen-
to”. Em vez deste resultado, Lu
sofreu uma reação alérgica, e
por isso decidiu levar o caso
aos tribunais no mês passado.

EPITACIO PESSOA /AE

‘Libération’defineentrada
de empresário no jornal

Procter recebe multa por
propaganda enganosa

EMTEMPO
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A Coca-Cola decidiu, mais
uma vez, mudar o seu slogan.
Agora, a aposta da companhia
americana é “Viva o que é
bom” em substituição a “Essa é
a real”, em cartaz há quase três
anos. O objetivo da empresa,
diz a diretora de Marketing da
Coca-Cola Brasil, Claudia Cola-
ferro, é levar aos consumidores
uma mensagem de otimismo.

Campanha criada pela agên-
cia de publicidade McCann-Eri-
ckson intitulada “Manifesto”
inaugura a nova comunicação.
Foram os internautas que esco-
lheram, entre quatro comerciais,
o ponto de partida da nova cam-
panha. Como o objetivo estraté-
gico é buscar a interação com
seus consumidores, a Coca-Cola

fez uso da internet para que os
consumidores fizessem a sua es-
colha. Uma parceria com a TIM
também abriu espaço para que
os usuários de telefonia celular
votassem nos quatro comerciais.

Esse filme será a base da co-
municação da empresa na Amé-
rica Latina. Explica-se: o Bra-
sil é o terceiro mercado mun-
dial da Coca-Cola depois de
EUA e México. No País, a em-
presa registrou no ano passado
aumento de 7% no volume e
12,1% no faturamento, que che-
gou a R$ 7,4 bilhões.

A empresa também promove-
rá concursos de frases em torno
do slogan. As melhores serão
inseridas na sua comunicação
digital, na forma de banners na
internet. O novo slogan tam-
bém será estampado nas latas.

A expressão “Essa é a real”
substituiu “Emoção prá valer”,

numa seqüência que chegou a
usar “Sempre” e “É isso aí”.
Claudia justifica essas trocas,
explicando que a empresa bus-
ca interagir cada vez mais com
os consumidores e ser um refle-
xo das suas atitudes. E o otimis-
mo, acredita, é a aposta do mo-
mento.

Na campanha impressa, a
empresa se dá ao luxo de
apresentar apenas o desenho
da sua tradicional garrafa.
Para Claudia, isso e a junção
com o bom da vida só é pos-
sível pela forte presença da
marca no cotidiano de seus
consumidores. ●
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A rede de supermercados G. Bar-
bosa Comercial, pertencente à ho-
landesa Ahold desde 2001, foi de-
finitivamente vendida à Acon In-
vestments, um fundo de investi-
mentos sediado em Washington,
nos Estados Unidos. O anúncio
foi feito ontem, em Aracaju, pelo
presidente da G. Barbosa, Gerard
Scheij. Não foi divulgado o valor
da aquisição.

O grupo G. Barbosa possui 32
lojas de hipermercados e super-
mercados – 16 em Aracaju, 7 no
interior de Sergipe e 9 na Bahia –,
22 farmácias e o cartão de crédito
da rede, o Credi Hiper. Emprega
5,8mil funcionários eo faturamen-
to anual do grupo é de R$ 1 bi-
lhão.

Para comprar a G. Barbosa, a

Acon Investments se associou aos
bancos FMO – holandês, com
50% de participação do governo
da Holanda – e ao DEG – banco
alemão com 100% de participa-
ção do governo daquele país. Na
sociedade, a Acon é majoritária.

O presidente da G. Barbosa in-
formou que a cara, a política e a
marca da rede serão mantidas, as-
sim como funcionários e fornece-
dores. O próprio Scheij se man-
tém presidente da rede que, de
acordo com ele, deverá se expan-
dir. A G. Barbosa, líder do merca-
do sergipano, é a sétima rede na-
cional e enfrenta a concorrência
do Bompreço e Pão de Açúcar
que promete crescer no Nordeste.

Com o negócio, a Ahold deixa
o mercado brasileiro. A empresa
holandesa também detinha o con-
trole do Bompreço, com 118 lojas
no Nordeste, vendido por US$
300 milhões à americana Wal
Mart, em março do ano passado.●
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