
Segmento teen amadurece e vira alvo 
Andressa Rovani 
 
Decisão de compra passou dos pais para os jovens, revela pesquisa. 
 
Eles não são clientes fiéis, adoram seguir tendências, têm o comportamento pautado pela mídia e 
estão tornando-se irresistíveis para os empreendedores: trata-se do público teen e do seu 
desenfreado poder de consumo. 
 
Até poucos anos atrás, o batalhão formado hoje por 16 milhões de pré-adolescentes entre dez e 
14 anos tinha pouca autonomia de compra na frente de uma vitrine. O cenário mudou e agora 
esse grupo uniu-se aos 17 milhões de adolescentes entre 15 e 19 anos, ampliando a participação 
dos jovens no mercado consumidor. 
 
Um levantamento feito pela Ipsos Brasil com mais de 13 mil pessoas entre dez e 17 anos aponta 
que a escolha do produto está, hoje, nas mãos dos filhos. Entre os pré-adolescentes das classes A 
e B, 79% afirmam que decidem a marca de calçados que compram e 61% escolhem a grife de 
roupa. 
Já no segmento de adolescentes, 47% declaram fazer compras para relaxar e 65% dizem gostar 
de experimentar novos produtos. Os dados, obtidos com exclusividade pela Folha, foram 
coletados em nove centros urbanos no primeiro trimestre deste ano. 
 
"A opinião no processo decisório e a autonomia de compra estão sendo delegadas cada vez mais 
cedo para o filho, que está mais exposto e influenciado pela mídia", diz o consultor de marketing 
do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) Gustavo Carrer. 
 
Segundo uma pesquisa realizada pela Fundação Procon-SP e pela UniFMU, o público teen compra, 
em média, 6,9 itens por mês, sendo que 78% investem seus recursos em roupas e acessórios. 
Trata-se de consumidores bem exigentes. "Eles não se contentam mais em fazer sua grande festa 
em um bufezinho qualquer", comenta Karin Mancusi, 29, proprietária da Blast, um espaço para 
cerimônias voltado a jovens da classe A. 
 
O ambiente atrai de festas para adolescentes a eventos corporativos para adultos. O atendimento 
é personalizado: de um público para outro, só não mudam os funcionários. "O segredo é 
abastecer-se de fornecedores para todos os segmentos", finaliza Mancusi. 

 
 
Leia Mais 
 
Apresentação deve ser diferencial 
Andressa Rovani 
 
Uma loja que deixe o cliente à vontade para testar as últimas novidades da forma que preferir, 
que toque sua música favorita e que lhe permita vasculhar prateleiras e manusear tudo a sua 
frente. O ambiente ideal para um teen fazer suas compras é aquele que traduz um ideal hedonista 
de prazer imediato com a aquisição. 
 
"A divisão da loja tem de ser moderna, com tudo à vista, prática e um tanto caótica aos olhos de 
um adulto", sugere o professor da ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing) João Matta. 
"Para saltar das prateleiras e cair na mão dos jovens, a indústria tem de investir na embalagem. 
Preocupamo-nos muito com a parte visual porque, se a apresentação for comum, o produto perde 
espaço", diz Marco Antônio Carossa, 43, diretor comercial da Mariah Produtos de Beleza. 
 
 
 



Esse foi o maior cuidado da empresa ao entrar no segmento teen -a indústria lançou, na semana 
passada, uma linha de beleza para adolescentes, com desodorantes e cremes produzidos com 
matérias-primas menos agressivas. De início, a expectativa é que a linha alcance 5% do 
faturamento da firma. "Vamos lançar mais dez produtos", adianta Carossa. 
 
O estudo "Tribo de Adolescentes na Grande Metrópole", realizado em 2003 com 360 paulistanos 
de 15 a 17 anos pela consultoria Gouvêa de Souza & MD, revela que os adolescentes valorizam a 
experiência da compra e preferem uma loja que tenha um ambiente que transmita felicidade, 
entusiasmo e conquista. 
 
Fidelidade passageira 
 
Por se restringir a um período curto de tempo e estar relacionada à rebeldia, a adolescência acaba 
por produzir um consumidor instável e infiel. Com isso, espírito de mudança é a expressão-chave 
para empresas focadas nos teens. 
 
"[A firma] deve promover uma pequena mudança a cada seis meses e outra grande a cada ano 
para seduzir novos clientes", sugere o consultor Gustavo Carrer. 

 

 
 

 
Leia Mais 
 
Vendedor vira peça-chave na hora da compra  
Andressa Rovani 
 



Depois que o adolescente vence a barreira da vitrine e entra na loja em busca do produto, as 
ações do vendedor tornam-se ponto-chave para a efetivação da compra. Qualquer deslize, como o 
uso de gírias inadequadas para forjar proximidade, pode afugentar o novo cliente -que, apesar de 
ter pouca idade, gosta de ser tratado com seriedade e respeito. 
 
Os meninos de até 17 anos costumam projetar-se em universitários, os quais, por isso, tornam-se 
os vendedores ideais para esse público, que os têm como referência. Quando atendido por jovens 
bem-humorados, o adolescente acata melhor as sugestões dadas e sente-se mais à vontade para 
comprar, recusar ou escolher o produto. 
 
"Apenas 8% dos adolescentes que pedem opinião na hora da compra o fazem ao vendedor, 
enquanto 60% preferem consultar os pais. O número pode parecer pequeno, mas é uma 
oportunidade. O que 64% deles valorizam em uma loja é o bom atendimento", informa Luiz Goes, 
sócio-diretor da Gouvêa de Souza & MD. 
 
"Nisso, os empreendedores ainda pecam muito", avalia Gustavo Carrer, consultor de marketing do 
Sebrae. Para ele, o pior atendimento é aquele em que o atendente, tentando vender o produto 
aos pais, não se volta para o adolescente. 
 
Para especialistas, outras duas gafes fatais nesse segmento são tentar empurrar o produto e 
deslanchar a falar das condições de pagamento e outras facilidades. É perda de cliente na certa. 
Irritado, o adolescente pode até levar o item -mas retornar à loja, nunca mais. 

 
 
Leia Mais 
 
Ter a "cara" do cliente é o segredo 
Andressa Rovani 
 
Empresário deve direcionar seu negócio à "tribo" que quer atingir. 
 
À que tribo o seu negócio pertence? Se a pergunta causa embaraço ao empreendedor, é melhor 
revisitar os conceitos sobre adolescentes e sair de cima do muro. O vínculo entre o estilo 
perseguido pelo público-alvo e a identificação da marca é essencial para atrair e manter o jovem 
cliente. 
 
"Os mais novos incluem-se em um grupo e querem ser identificados como parte dele. Se a loja 
explicita a escolha e se posiciona, conquista [o consumidor]", sugere o consultor João Matta. 
O estudo "Tribos de Adolescentes na Grande Metrópole" sugere as opções de segmentação para 
esse público: "seguidor", "centrado" e "plugado". A pesquisa levou em conta o perfil 
socioeconômico do entrevistado e as variáveis que o estimulam na hora da aquisição. 
 
É a partir de uma definição como essa que as lojas devem formatar embalagens, apresentação, 
vitrines, música -enfim, o estilo da empresa, além de definir as formas de pagamento ofertadas. 
Se uma loja está focada em um adolescente "centrado", por exemplo, deve apostar em 
publicidade mais institucional e pode investir sem medo em vendas à vista e com cartão de 
crédito. 
 
Já no caso dos "plugados", que fazem uso de uma marca para projetar-se socialmente, é 
importante apostar em promoções, além de facilitar o pagamento. 
 
Os "seguidores", formados sobretudo pelas classes B e C, são guiados pelos interesses do grupo. 
Ou seja, é preciso investir em ações de marketing que promovam a compra por impulso. 
 



"Os grupos de referência são, em grande parte, reflexo da mídia, mas também são uma 
representação da sociedade. Por isso, para atender a esse público, a empresa tem de estar muito 
bem informada, saber o que cada nicho está usando no momento como referência e o que será 
determinante em seu processo decisório", ensina o consultor de marketing do Sebrae Gustavo 
Carrer. 
 
Quase adultos 
 
A Central Surf, criada há 17 anos, cresceu ao apostar em um único público: o de adolescentes 
simpatizantes de roupas para surfistas. O empresário Fabio Gliosci, 39, conta que "não tinha 
pretensões" ao abrir sua primeira loja: "Eu gostava de roupas de surfe e comprava as que eram 
mais baratas para revender. Meu investimento foi de US$ 500, e eu beirava a informalidade -a 
diferença para um camelô era a de que eu estava em um ponto comercial", diz. Com o tempo, 
segundo Gliosci, a Central Surf, com sete unidades, tornou-se a líder de mercado. 
 
O grande salto da empresa foi o lançamento, há dois anos, de um espaço de 3.200 m2 no 
shopping Aricanduva, o Plasma Radical & Skate Park, que alavancou de 20% a 30% o 
faturamento da firma. O local, que reúne pistas de skate, cachoeiras artificiais, LAN house e uma 
unidade da Central Surf, apostou no adolescente que gosta de esportes e acabou atraindo uma 
clientela vasta: jovens com idades entre oito e 15 anos. 

 
 
Leia Mais 
 
Mais racionais, jovens buscam qualidade e preço  
Da Reportagem Local 
 
Ao contrário do que acontecia há até pouco tempo, as novas gerações de adolescentes não se 
deixam mais levar apenas pela emoção na hora da compra. Influenciado pelos pais, pela 
responsabilidade de administrar as próprias economias e também por um maior acesso à 
informação, esse consumidor tem agora uma visão mais racional da aquisição. 
 
"O adolescente já não é mais tão idealista e romântico como foram seus pais. Hoje, o que 
interessa a eles é ter um bom emprego aliado a uma situação financeira satisfatória. Ele é 
pragmático, não sonhador", explica o sócio-diretor e responsável pela divisão de pesquisas e 
estudos da empresa de consultoria Gouvêa de Souza & MD, Luiz Fernando Goes. 
 
O novo cenário exige do empresário um novo posicionamento de venda: "As marcas vão ter de 
gastar muito mais para que o adolescente faça uma compra de impulso", diz Goes. "Ao adquirir 
uma roupa, ele já toca no tecido, avalia a qualidade da costura e da estampa." 

 
Leia Mais 
 
Empresas descobrem outro nicho: o de "adultescentes" 
Da Reportagem Local  
 
Quem tem como foco o público adolescente deve se preparar também para encontrar em sua loja 
uma outra figura: o cliente adulto. 
 
Para a pesquisadora do comportamento do consumo adolescente Ana Iwancow, da Unisinos 
(Universidade do Vale do Rio dos Sinos), as empresas que vinculam a idéia de juventude a seus 
produtos acabam lançando a isca para outro nicho: o de "adultescentes". 
 



Trata-se de um neologismo usado para definir uma pessoa em idade adulta que mantém um estilo 
de vida próprio de adolescente. Esse público tem impulsionado a renovação do mercado varejista, 
que, por sua vez, esforça-se para manter jovens as marcas. 
 
"O significado de juventude hoje é dado não só por grupos de menor idade mas também em razão 
de seu caráter revitalizante. Isso nos faz pensar que os limites biológicos da idade estão sendo 
desafiados e que a linha entre a juventude e a maturidade está sendo redesenhada", diz Iwancow. 
Leonardo Cang, 26, sentiu isso em suas prateleiras. Há 20 anos, sua empresa, a Teen's Club, 
vendia roupas para adolescentes. Hoje, as peças, que são comercializadas em lojas multimarcas, 
atraem compradores de 12 a 45 anos. "Muitos querem ser teen", afirma. 
 
De olho nisso, a confecção aposta na renovação constante das coleções e em modelagens que 
vestem tanto adolescentes como suas mães ou moças "que procuram roupas joviais para ir à 
balada". 
 
Na fabricante de bolsas e mochilas Sestini, a reunião de apresentação de um produto para jovens 
acabou atraindo a cobiça dos próprios funcionários -adultos. Esse foi o termômetro para perceber 
que a nova linha de artigos licenciados da marca Hot Wheels (carrinhos de brinquedo), da Mattel, 
poderia ganhar novo alvo ao chegar às lojas nas próximas semanas em forma de bolsas de bordo, 
sacolas de viagem e malas para crianças, jovens e adultos. 
 
"Acreditamos que 30% dos produtos serão comprados por pessoas maiores de 18 anos", calcula o 
diretor Alexandre Benedeck. 
 
Para os consultores ouvidos pela Folha, embora a chegada de um público periférico ao do negócio 
não deva ser descartada, a empresa não pode perder seu foco -é justamente por mirar em jovens 
que os adultos são atingidos. 
 

 
 
Fonte: Folha de São Paulo, São Paulo, 19 set. 2005, Negócios, p. 23 e 24. 
 
 


