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POR ALESSANDRA MORITA

R $ 13 bilhões é a soma de
todos os gastos (alimenta-

ção, moradia, roupa...) realizados
anualmente pelos jovens univer-
sitários brasileiros, de acordo com
pesquisa da FGV (Fundação Ge-
túlio Vargas). Sua renda média
mensal é de R$ 300, provenientes
sobretudo de mesadas e bolsas-es-
tágio. Entre as aulas na faculdade
e as baladas com os amigos, esse
público freqüenta supermercados,
seja para abastecer a despensa, no
caso dos que moram em repúbli-
cas, seja para comprar um lanche
rápido no intervalo das aulas. Por-
tanto, se a sua loja está localizada
próxima a faculdades ou em uma
cidade tipicamente universitária,
preste atenção a esse público. Al-

Sem tempo ou paciência para
cozinhar, os universitários
preferem conveniência: cereais
em barra, pratos prontos...

gumas empresas do setor têm al-
cançado bons resultados, além de
cativar esses consumidores que
serão futuros chefes de família.

No Brasil, há aproximadamen-
te 4 milhões de universitários, se-
gundo o Inep (Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educacio-
nais), ligado ao Ministério da
Educação. Daqui a dois anos, se-
rão cerca de 6,4 milhões de estu-
dantes e, em 2010, 9,2 milhões.
Atualmente, a maior parte desse
público está concentrada na região
Sudeste (49% do total), onde al-
guns municípios começam a se
destacar como pólos universitá-
rios. É o caso de Juiz de Fora

Como atender e
fidelizar esse público
que movimenta
anualmente
R$ 13 bilhões. Esses
jovens freqüentam
supermercados
principalmente para
comprar lanches
rápidos antes das
aulas ou abastecer
a despensa
da república
onde moram.
(MG). Das 12 instituições de en-
sino superior da cidade, cerca de
cinco foram inauguradas nos úl-
timos três anos, de acordo com
Álvaro Lage Filho, gerente admi-
nistrativo da rede mineira Baha-
mas, com 19 lojas. Levantamen-
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A pedido dos estudantes, a loja Barão passou a
vender frios a granel: elevou as vendas em 25%.

to realizado neste ano pelo Núcleo
de Pesquisas Econômicas, da Uni-
versidade de Juiz de Fora, cons-
tatou que somente os estudantes
que vêm de outras cidades gastam
mensalmente R$ 511,5 mil nos
supermercados do município.
Esse valor corresponde a 14% das
despesas gerais desse público e só
não é maior do que o desembolso
com o pagamento de aluguéis.

Para estreitar o relacionamento
com os consumidores, o Bahamas
de Juiz de Fora participa de even-
tos dentro das próprias universi-
dades. Há pouco tempo forneceu
gratuitamente lanches e petiscos
a estudantes de administração de
uma faculdade, no intervalo de
palestras. Também vem colabo-
rando com trabalhos acadêmicos
para fortalecer a imagem da rede
entre os jovens.

- Permitimos que os estudan-
tes façam pesquisas em nossas lo-

jas e até abrimos algumas infor-
mações sobre a empresa para
ajudá-los - explica Lage Filho.

Entre os meses de julho e agos-
to, as oportunidades de vendas
para esses consumidores crescem.
Nesse período, acontecem as fes-
tas para angariar fundos para as
formaturas. Por conta disso, o giro
de cervejas, refrigerantes, águas
e carnes aumentam significativa-
mente. Já na época dos bailes, a
rede concorre com outros canais
para fornecer alimentos e bebidas
aos bufês da cidade.

- O atendimento ao público
universitário e outras estratégias,
como abertura de novas lojas,
contribuiu para aumentar nosso
faturamento nominal em 25% de
janeiro a maio deste ano - diz
Lage Filho.

Outra empresa que também
tem obtido bons resultados com
o público é a rede Barão. Uma de

suas lojas atende quase exclusiva-
mente os estudantes do conjunto
residencial da Unicamp (Univer-
sidade de Campinas). Só o setor
de frios aumentou em 25% as ven-
das nos primeiros cinco meses
deste ano em comparação ao mes-
mo período de 2004. A razão des-
se crescimento foi a introdução da
venda a granel de frios, a pedido
dos jovens. Manoel Granja Falcão,
gerente operacional da rede, ex-
plica que antes a loja oferecia ape-
nas itens embalados em quantida-
des específicas.

- Com isso, deixávamos de
atender à necessidade dos univer-
sitários de comprar pequenas por-
ções - afirma o gerente.

Pratos prontos, hambúrgueres
e empanados fazem a alegria
de universitários e varejistas

Já na seção de hortifrútis, a es-
tratégia foi oferecer conveniência:
saladas embaladas, que já vêm
picadas e higienizadas. A rede
também ampliou o sortimento de
frutas, legumes e verduras e pas-
sou a monitorar com maior fre-
qüência as gôndolas para evitar
falta de produto. Com isso, o se-
tor aumentou em 45% as vendas
em relação a 2003. Manoel Fal-
cão lembra ainda que refrigeran-
tes e isotônicos têm sido as bebi-
das mais procuradas pelo público.

Já na filial do Jaú Serve locali-
zada em Piracicaba (SP) - cidade
com forte presença de universitá-
rios - congelados e resfriados são
os itens que mais saem. Pratos
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Segundo consultores, os estudantes valorizam
marcas conhecidas em categorias como cervejas

prontos, empanados de frango e
hambúrguer aparecem como os
produtos industrializados mais
vendidos para os estudantes. Se-
gundo Cleidemar de Almeida,
subgerente da unidade, essas ca-
tegorias garantem margens cerca
de 5% a 8% superiores aos dos
itens de mercearia. Os universitá-
rios freqüentam a loja semanal-
mente e, muitas vezes, em grupos
de quatro pessoas, pois dividem o
valor da compra entre eles. Como
representam cerca de 25% da cli-
entela, o supermercado oferece re-
galias, como aceitar cheques de
outros municípios. Para chamar
mais clientes para a loja, o Jaú
Serve distribui panfletos de ofer-
tas nas faculdades.

Supermercados fora de cidades
universitárias, mas próximos a es-
tabelecimentos de ensino também

podem atrair estudantes. Como
eles costumam ir à loja antes ou
no intervalo das aulas, é preciso
agilizar o atendimento. Alguns va-
rejistas colocam geladeiras próxi-
mas à entrada para que refrigeran-
tes, sucos, chás prontos e até
packs com 12 cervejas sejam en-
contrados rapidamente. Também
alocam na entrada pontos extras
com barras de cereal, salgadinhos
e chocolates, produtos que tam-
bém apresentam bom consumo.
Lasar Segall Neto, sócio-diretor
da Namosca, agência especializa-
da em marketing universitário,
lembra outra dobradinha de suces-
so: carnes e bebidas, normalmen-
te comprados pelos universitários
em ocasiões de festas.

- Os estudantes valorizam mar-
cas conhecidas desde que a cate-
goria seja importante para eles. É

o caso das cervejas, em que rara-
mente abrem mão da marca prin-
cipal - afirma Segall Neto.

Para agradar os universitários
ofereça "combos": kits com
lanches rápidos e bebidas

Claudia Pires, gerente da mar-
ca Lipton Ice Tea, da Ambev, con-
corda. Segundo ela, como estão
conquistando sua independência
financeira, esses consumidores
começam a formar um leque de
marcas favoritas. Até então, con-
sumiam basicamente o que os pais
colocavam dentro de casa.

- Eles querem mostrar que po-
dem fazer suas próprias escolhas
- ressalta Claudia.

O chá pronto Lipton tem 40%
do seu consumo concentrado em
jovens de 18 a 28 anos - faixa
etária que inclui os universitários
-, sobretudo das classes A e B.
Para atrair esse público, a execu-
tiva sugere oferecer soluções de
lanches rápidos, reunindo em um
kit - conhecido como combo - um
alimento e uma bebida. A Ambev
tem tido sucesso em algumas
universidades ao oferecer, por
exemplo, um Lipton e uma barra
de cereal com desconto no preço.
A empresa criou mais de uma al-
ternativa de combo, de forma que
os estudantes possam fazer os pe-
didos por números, a exemplo do
que acontece em redes de fast
food como o McDonakTs.

Além de itens para matar rapi-
damente a fome, os supermerca-
dos podem estimular a venda de
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83% dos universitários das classes A e B trocam de
celular a cada um ou dois anos: chances de vendas

candies, chicletes e balas. A
Perfetti Van Melle, dona da mar-
ca Mentos, constatou que as ba-
las são consumidas em vários
momentos, como durante as au-
las ou nas baladas. Entre os pro-
dutos da marca, as versões mais
procuradas por esse público são
sem açúcar e menta. Elzilene de
Moraes, gerente da empresa, su-

gere exposição casada do Mentos
com bebidas energéticas. Com
desconto no preço, o consumo da
marca triplica.

Aparelhos celulares são outra
oportunidade, sobretudo para os hi-
permercados: 83% dos universitá-
rios das classes A e B têm telefone
móvel e trocam de aparelho a cada
um ou dois anos. Os estudantes

atualizam seus celulares, pois utili-
zam com freqüência recursos como
envio de mensagens e jogos. •

• MAIS INFORMAÇÕES

AMBEV (LIPTONICETEA):
(11)2122-1200
NAMOSCA:(11)3168-7800
PERFETTI VAN MELLE:
(19) 3876-7800
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