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Janeba, da Vivo: "O jovem é o consumidor do amanhã, traz reflexo de longo prazo" 

Eles já representam metade da população brasileira. Consomem cerca de R$ 30 bilhões por ano e 
influenciam a compra de outros tantos bilhões. Eles são os jovens brasileiros, que têm atraído 
cada vez mais a atenção das empresas por causa desse potencial de consumo. Para debater as 
formas de atingir esse público o Valor e a Câmara Americana de Comércio de São Paulo 
(Amcham-SP) promoveram ontem o seminário "Consumo Jovem". 

De acordo com Cláudio Felisoni, coordenador do Programa de Administração de Varejo (Provar - 
USP), a primeira lição que as empresas precisam tirar é que esse consumidor tem uma noção 
mais ampla de preço. "Poucos deles conviveram a inflação. Existe mudança na percepção de 
valores." 

Felisoni cita como exemplo uma pesquisa pelo Provar com peças de roupas. O preço que os 
jovens entre 15 e 23 anos consideram justos para uma calça jeans é de R$ 36,2. Entre o preço 
mínimo e o máximo citado na pesquisa a diferença máxima foi de 20%. "Eles estão mais aptos a 
apresentar uma noção de preços relativos", diz. 

Entre os maiores benefícios de conquistar o consumidor juvenil, os palestrantes mencionaram dois 
principais. Um é financeiro. Mesmo não sendo uma empresa voltada apenas para crianças e 
adolescentes, a Nestlé busca a fidelização desse consumidor. "A idéia é que ele carregue a marca 
para o resto da vida, lembrando que ela está com ele desde a infância", afirma Marcia Abreu, 
gerente do serviço ao consumidor. 

A operadora Vivo tem dedicado diversas pesquisas ao segmento de 8 a 25 anos. "Esse público 
será o consumidor do amanhã, que trará reflexos daqui a dez anos", diz o diretor de comunicação 
e publicidade Hugo Janeba. 

Além do retorno financeiro, a aposta no consumo jovem traz benefícios para a própria imagem da 
marca. "Mesmo que eles não venham a comprar agora, campanhas voltadas para eles 
rejuvenescem a marca", diz Pedro Navio, gerente de marca da Red Bull. 

E como abordar esse consumidor? De acordo com o apresentador e empresário Luciano Huck, o 
segredo é não fazer diferença entre aqueles que têm ou não poder de compra. "Por causa do alto 
acesso à informação, jovem pobre é um rico sem dinheiro." 

Além disso, é preciso agregar ao produto outra imagem além da qualidade. Isso porque, segundo 
pesquisa feita pela organização não-governamental de consumo consciente Akatu, o jovem é 
altamente suscetível às demandas sociais. "As pessoas querem que o mundo mude ou se adapte 
à sua visão por meio do consumo", diz o coordenador Aron Belinky. A pesquisa também mostrou 



que 56% desses jovens aprovam as campanhas publicitárias, diferente do que acontece em 
outros países. 

Valor Econômico - 21/10/2003 

 

 


