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Logo da Coca-Cola, bebida popular entre os "tweens"

Estudo realizado em oito os pais no momento da esco-

países, incluindo o Brasil,

mapeou os hábitos de con-

sumo e de comportamento

dos "tweens" - pré-adoles-

Iha são o de bancos, produ-

tos de limpeza, medicamen-

tos, seguros e combustíveis.

No Brasil, a influência dos "-

centes entre nove a 14 anos tweens" nas decisões de com-

(leia texto ao lado).

O trabalho, feito pelo insti-

tuto de pesquisa Millward

Brown, contou com mais de

600 pesquisadores, psicólo-

gos e estrategistas envolvi-

dos e foi encomendado pelo

dinamarquês especialista em

branding, Martin Linds-

trom, para escrever o livro

"Brand Child".

No Brasil, o instituto Mill-

ward Brown faz parte do

grupo Ibope. De acordo

com o levantamento, cerca

de 80% dos "tweens" entre-

vistados têm influência dire-

ta nas decisões de compra da

família.

Por conta disso, o autor

arrisca-se a dizer que a gran-

de maioria das marcas deve-

ria incluir os tweens em sua

estratégia de marketing.

Os segmentos em que os "

tweens" menos influenciam

pra também se confirma.

Quando o assunto é o carro,

por exemplo, 31% dos "-

tweens" brasileiros expres-

sam sua marca preferida para

sua família, sendo que 28%

McDonald's: onde grupos de

impõem sua vontade aos

pais na hora da compra.

Mídia - Com relação à

mídia, a internet é imbatível

entre os "tweens". Cerca de

20% dos entrevistados

dizem preferir procurar ami-

gos na web do que na vida

real. No Brasil, quase a

metade dos entrevistados

acessam a web e 44% deles

preferem navegar a assistir

tweens costumam se reunir

televisão.

Baseando-se nisso, o autor

recomenda que a interativi-

dade deva permear as estra-

tégias de marketing voltada

para os "tweens".

Nos 15 países que participa-

ram do estudo, cerca de um

terço dos tweens têm seu

próprio aparelho de TV no

quarto. No que diz respeito

à leitura de revistas, o Brasil

Os "tweens", trocadilho das

palavras "teen" (adolescente) e

"between" (entre), em referência

a fase entre a infância e a adoles-

cência, são a primeira geração

verdadeiramente interativa, que

cresceu navegando na internet e

enviando mensagens SMS de

seus celulares. Segundo o estudo

conduzido pelo instituto Mill-

ward Brown, estima-se que os "-

tweens" movimentem mais de

US$ l trilhão por ano.

Os pré-adolescentes admiram o

que é moderno, desde que reme-

tam a algo antigo, como o

"Senhor dos Anéis" e as histó-

rias de "Harry Poter". Para eles,

o passado é seguro e o futuro é

incerto.

São mais religiosos que outras

gerações e acreditam na impor-

tância da família. Quase todos

têm o sonho de ser ricos e famo-

sos. De acordo com a pesquisa,

os "tweens" são obcecados por

privacidade e têm mais medo de

vírus de computador do que dos

vírus reais, que t ransmitem

doenças.

Dentre as principais preocupa-

ções dos "tweens" estão o terro-

rismo, a insegurança e a preser-

vação do meio ambiente.

O estudo constatou que o con-

ceito de brinquedo conhecido

até então está morrendo. Eles

preferem brinquedos que te-

nham um conceito mais adulto

e que permitam a interatividade.

Os "tweens" passam horas jo-

gando games on-line.

Metade dos entrevistados diz

que sabe mais de computadores

do que seus pais. Por fim, a pes-

quisa também analisou que os

pré-adolescentes adoram ironia

e produtos alternativos, mas não

deixam de lado as marcas anti-

gas. São 40% mais fiéis às mar-

cas do que os adultos.



Nike: tênis é o mais popular entre pré-adolescentes

apresentou o índice mais

baixo dentre os países pes-

quisados. Apenas 23% dos

entrevistados no país dizem

preferir ler publicações a

assistir à TV.

Boca a boca - Para Linds-

trom, toda ação de comuni-

cação voltada para os "-

tweens" deve utilizar veícu-

los inseridos no contexto

on-line, na escola, em mí-

dias tradicionais e no campo

de atuação do produto, mas

nunca podem deixar de

levar em consideração o

fator boca a boca.

A importância de se levar em

conta o boca a boca se justifi-

ca pelo fato da relevância que

o grupo" tem para os "-

tweens". A maioria dos brasi-

leiros entrevistados, cerca de

90%, acham importante fazer

parte de um grupo. É comum

encontrar grupos de tweens

brasileiros nos quais todos

consomem Coca-Cola, usam

tênis da Nike ou se reúnem

no McDonald's.

Nos EUA, por exemplo,

uma marca alternativa de

refrigerantes da cidade de

Seatle, chamada Jones Soda,

se tornou moda entre os

tweens". Para lançar a bebi-

da, a empresa apostou na

seguinte estratégia: os twe-

ens poderiam aceitar a nova

bebida se eles sentissem que

a tinham descoberto.

O plano adotado foi colocar

geladeiras com o produto

em locais freqüentados pelos

tweens que dificilmente

tinham presença dos con-

correntes, como lojas de

skate, surf, snowboard, ins-

trumentos musicais, entre

outras.

Como a Jones Soda era a

única bebida disponível no

local, os tweens experimen-

tavam o produto e, por não

existir campanhas de marke-

ting, eles tinham a sensação

de ter "descoberto" a bebida.

O estudo que deu origem ao

livro Brand Child, de

Martin Lindstrom, foi reali-

zada na índia, China, EUA,

Brasil, Japão, Alemanha,

Espanha e Dinamarca.
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