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Loja de roupas, casa de eventos e curso de inglês são opções para conquistar o público jovem. 
 
Eles não são mais crianças, mas ainda não podem ser considerados adultos. Com gostos e cultura 
próprios, os adolescentes estão se afirmando como consumidores e sendo descobertos como 
interessante nicho de mercado. O pequeno empreendedor pode optar pelo negócio próprio ou por 
franquias, nas áreas de educação, moda, esportes, computação e diversão, com investimento 
inicial que vai de R$ 25 mil a R$ 300 mil. "É preciso ter cuidado com o público adolescente, falar a 
linguagem deles sem parecer ridículo. A imagem da empresa depende da conquista da confiança 
dos consumidores", avalia Ruy Nepomuceno Neto, estudante de publicidade da Escola Superior de 
Propaganda e Marketing (ESPM) e proprietário da Uhu Girls, que vende pranchas de surfe para 
meninas de 12 a 18 anos.  
 
A empresa, que se tornou projeto final da cadeira de Empreendedorismo, no último período do 
curso na ESPM, surgiu do hobby de Nepomuceno e sua sócia e colega de turma Caroline Gabilan, 
surfistas nas horas vagas. Os empreendedores criaram um site e começaram a vender as 
pranchas pela internet. Depois, o negócio cresceu. "Temos dois pontos de venda no Rio, além da 
internet. Mesmo não sendo uma cidade de praia, São Paulo corresponde a 80% das vendas", 
afirma Nepomuceno Neto. "Em onze meses de operação, a Uhu Girls já está expandindo seu mix 
de produtos, vendendo biquínis também", comenta. Segundo Nepomuceno, a diversificação 
aconteceu graças à demanda do público, que queria roupas com o mesmo desenho das pranchas. 
"Fazemos modelos maiores, próprios para a prática do surfe ".  
 
Terceirização da fabricação e foco na criação é a tendência, de acordo com Nepomuceno. A Uhu 
Girls aluga um espaço para que os shapers (pessoas que fabricam e decoram as pranchas) criem. 
"O mercado é competitivo. Acredito que demos certo porque focamos no público feminino, que 
não era atendido", explica o empresário. O investimento é de R$ 25 mil, para showroom, 
escritório e espaço para reparos. "Nosso foco de mercado para as pranchas são as cidades de 
praia e São Paulo. As roupas já são procuradas em todo o País, mesmo em locais onde não têm 
praia. O estilo surfwear é muito difundido", avalia Nepomuceno. 
 
Casa de eventos com foco nos jovens tem boa demanda  
 
Buscando um local para realizar o aniversário de suas filhas adolescentes, a relações-públicas 
Karin Mancusi teve dificuldades para encontrar uma casa de eventos que atendesse às 
necessidades daqueles que ainda não são adultos, mas também não se consideram crianças. 
Encontrou no nicho uma oportunidade para criar a Blast, espaço de 400 metros quadrados na Vila 
Olímpia, São Paulo. "Sempre organizei festas e eventos da família e de amigos. Há três anos, este 
era o bairro das principais casas noturnas da cidade para as classes AA e A, o que atrai a atenção 
dos adolescentes que ainda não podem entrar, por serem menores. Criando um espaço para eles, 
na mesma região, existe a referência do local", avalia Karin.  
 
Trabalhar com adolescentes não é fácil, alerta a empreendedora. O primeiro contato é sempre 
feito com os pais, que chegam à empresa a pedido dos filhos. Somente na segunda reunião, Karin 
pede que o aniversariante esteja presente, para entender qual o perfil do consumidor e qual será 
o melhor formato de festa. "Os meninos gostam de atividades radicais e brindes. As meninas 
gostam de cuidar do visual e valorizam o glamour. Sem um investimento de, no mínimo, R$ 200 
mil na reforma e decoração do ponto, o novo negócio seria mais uma casa de festas teen, como 
tantas outras", explica.  
 
Karin só trabalha com sete funcionários fixos, e estabelece parcerias para atender aos pedidos. 
"Toda sexta e sábado fazemos festas, mas os eventos são raros durante a semana. Em média, 
são de seis a oito festas por mês.  



Assim, alugamos o espaço para outras festas em períodos em que não temos nada marcado. 
Penso em expandir para outras cidades, mas com apoio de parceiros locais, sem franquear a 
marca Blast", completa Karin.  
 
A publicitária Suzanne Miller e sua sócia Karen Sapir, perceberam que as meninas entre 10 e 18 
anos tinham dificuldade em se vestir quando o evento era um casamento ou festas muito chiques. 
Não havia como fugir dos babados infantis. "Sentimos uma demanda crescente, pois as teens 
usam mais jeans e camiseta. Com as roupas que vendemos, agradamos mães e filhas, vestindo 
as meninas para comemorações que demandam mais luxo", afirma Suzanne, proprietária da 
Blush.  
 
As empreendedoras estimam que para abrir uma loja de 50 metros quadrados, sem o valor de 
aluguel do ponto, que deve estar localizado em uma área da classe A e AA da cidade, o 
investimento inicial vai de R$ 100 mil a R$ 300 mil. As adolescentes, acredita a empreendedora, 
ainda estão em uma fase na qual mudam de opinião com freqüência e não sabem o que querem. 
"Há sempre conflito entre o gosto das mães e filhas. Oriento as vendedoras a ajudar os dois 
lados. Na verdade, o que as mães querem é resolver seu problema, e acabam gostando de tudo", 
lembra a empresária.  
 
Escolher mercadorias que estão na moda é fundamental para os empreendedores que desejam 
trabalhar com foco no público adolescente e pré-adolescente. Rita Castro abriu há um ano e meio 
a Papel Pintado, no shopping Via Parque e recomenda atenção ao gosto dos pequenos clientes. 
"As mulheres são desde pequenas ligadas em consumo, por isso temos mais opções de produtos 
direcionados para elas. São poucos os fornecedores que oferecem produtos para meninos nesta 
faixa etária. As empresas atendem mais aos menores", avalia. A empreendedora optou por um 
ponto no shopping center, pela comodidade de estar próximo ao seu público-alvo. "Este é um 
ponto de encontro de adolescentes, por isso os shoppings são mais interessantes. Nosso foco não 
é somente material escolar, mas também presentes e papelaria", justifica Rita. 
 
Educação é opção no sistema de franquias  
 
Uma opção aos interessados em investir em franquias com foco nos adolescentes é  
trabalhar com produtos voltados para educação. A SOS Computadores lançou campanha baseada 
nos mangás, técnica de desenho japonesa, que tem no público adolescente sua principal 
audiência. A campanha recebeu investimento de R$ 3 milhões. "Nosso produto é a formação 
profissional. Queremos focar no público jovem que nos procura para se inserir no mercado de 
trabalho. Realizamos pesquisas para descobrir como fazer esta imersão no mundo do adolescente 
", lembra José Carlos de Souza, gerente de marketing da SOS Computadores.  
 
Aos franqueados, a orientação dada é falar com clareza para o jovem, sem tentar copiar a 
linguagem do grupo. "É preciso se diferenciar. Não dá para falar com uma linguagem forçada. Fica 
grosseiro. A chave é falar de forma natural, valorizando o público. Passamos estas pesquisas aos 
franqueados com freqüência, para que eles fiquem informados. Os jovens têm muito conteúdo, 
não precisa inventar", avalia Souza. 
 
José Carlos Souza lembra que a empresa não cobra taxa de royalties e o novo franqueado investe 
uma taxa média sobre o faturamento da sua região aproximadamente de 7%, que vale para os 10 
primeiros meses. Após o décimo mês, o franqueado investe 13% do seu faturamento em taxa de 
propaganda. Sendo 3% na cooperada nacional e 10% em propaganda local. "Em 2006, queremos 
nos fixar em cidades do interior do Sudeste, além do Nordeste e Centro-Oeste. Nossa meta é 
chegar as 30 franquias abertas este ano", esclarece.  
 
Os adolescentes também estão na mira do CNA, rede de cursos de inglês. Segundo Nicadan 
Galvão, gerente de marketing da rede, os jovens entre 13 e 19 anos representam 43% do 
montante de alunos.  



"Temos cursos específicos, como o Teen CNA, e buscamos associar as campanhas aos assuntos 
que agradam os adolescentes, como esportes radicais, cinema, internet e música, estabelecendo 
uma comunicação na linguagem deles", explica Galvão. A supervisora da unidade Tremembé, na 
Grande São Paulo, Ana Cristina Bock Cintra, lembra que 70% de seus alunos são adolescentes, o 
que aumenta a preocupação da unidade em criar atividades que atraiam os jovens. "Buscamos 
criar um ambiente de socialização em nossa unidade, pois esta é a principal reivindicação dos 
alunos. Nas aulas de música, utilizamos aquelas que aparecem nas listas de mais tocadas das 
rádios preferidas deles", comenta. 
 
Raio X SOS Computadores (franquia)  
Negócio: curso de computação  
Investimento inicial: R$ 70 mil a 180 mil (incluindo a taxa de franquia, mobiliários, equipamentos 
e adaptação do imóvel)  
Taxa de franquia: a partir de R$ 15 mil 
Taxa de royalties: não cobra  
Taxa de publicidade: 13% do faturamento (após os 10 primeiros meses) 
Faturamento médio mensal: R$ 50 mil 
Margem de lucro sugerida: não divulga 
Número de funcionários: 15  
Área: 150 metros quadrados  
Risco: médio, pois os adolescentes de classe alta já crescem com o computador dentro de casa e 
aprendem sozinhos. O que terá mais apelo são os cursos ligados a softwares de música e 
imagens. 
 
CNA (franquia)  
Negócio: curso de idiomas  
Investimento inicial: R$ 44 mil a R$ 280 mil (inclui taxa de franquia, reforma do imóvel, 
equipamentos e publicidade no primeiro semestre)  
Taxa de franquia: R$ 28 mil a R$ 45 mil  
Capital de giro: R$ 5 mil a 60 mil  
Taxa de royalties: não cobra  
Taxa de publicidade: não cobra  
Faturamento médio mensal: R$ 40 mil  
Margem de lucro sugerida: 15% do faturamento  
Número de funcionários: 11 
Área: 100 metros quadrados  
Risco: médio, pois os adolescentes com mais recursos estão investindo em viagens de 
intercâmbio, para destinos diversos. 
 
fabricação de pranchas (própria)  
Investimento inicial: R$ 25 mil  
Faturamento médio mensal: R$ 3,5 mil  
Margem de lucro sugerida: 20% a 35% no valor de cada prancha que custa, em média, R$ 700, 
cada 
Número de funcionários: 2  
Área: 40 metros quadrados Retorno do investimento: de 6 a 10 meses 
Risco: médio. O empreendimento terá mais força em cidades de praia e se contar com um bom 
shaper que fabrique as pranchas. 
loja de moda feminina (própria)  
Investimento inicial: R$ 100 mil a R$ 300 mil (sem incluir o ponto)  
Faturamento médio mensal: R$ 30 mil a R$ 70 mil  
Margem de lucro sugerida: 2,3% por peça vendida 
Número de funcionários: 3  
Área: 50 metros quadrados  



Risco: médio. O empreendimento deve ser focado nas adolescentes e pré-adolescentes, dos 13 
aos 16, que freqüentam muitas festas. 
 
Casa de eventos (própria)  
Investimento inicial: R$ 200 mil  
Faturamento médio mensal: R$ 24 mil  
Margem de lucro sugerida: 20% a 30% do faturamento  
Número de funcionários: 7, com a contratação de terceirizados nas festas 
Área: 400 metros quadrados  
Risco: alto, pois depende de uma boa decoração, de estar próximo de um público de classe alta e 
de atender às demandas dos aniversariantes, que conhecem profundamente as músicas e 
atividades. 
 
Papelaria e loja de presentes (própria)  
Investimento inicial: R$ 100 mil  
Faturamento médio mensal: R$ 15 mil  
Margem de lucro sugerida: 20% a 30%  
Número de funcionários: 4 (em 2 turnos)  
Área: 60 metros quadrados  
Risco: médio, segundo Thaïs. A papelaria precisa ter material escolar e variedade de opções. 
Cadernos, folhas de fichário, bolsas, canetinhas e almofadas caem muito no gosto das 
adolescentes.  
Fonte do risco: Thaïs Helena de Lima Nunes, consultora de novos negócios do Sebrae/RJ 
 
SERVIÇO  
Blast, 0xx-11-3045-0522 ou www.blast.com.br 
Blush, 0xx-21- 2511-6979 
CNA, 0xx-11- 3053-3805 ou www.cna.com.br  
Papel Pintado, 0xx-21- 2421-9097 
Sebrae/RJ, 0800-782020 
SOS Computadores, 0xx-11- 2162-1500 ou www.soscomputadores.com.br  
Uhu Girls, 0xx-21-2480-7043 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 3 abr. 2006, Seu Negócio, p. B-20. 
 


