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Geração de 8 a 12 anos

consome moda como

gente grande, adora

celulares e IPods e faz

festa em salões de beleza

Isabelle Drummond no Fashion
Mix: tratamento especial para
as tweens ficarem à vontade

Por Leticia Helena

LÃS ATE BRINCAM DE BONECA —
quando sobra tempo entre uma pas-
sada de olhos numa revista de moda,
uma visita ao salão de beleza, aquela
xeretada no Orkut das amigas, a es-
colha da programação do IFbd e, claro,
as intermináveis conversas no celular.
Ah, também vão à escola e, even-
tualmente, à academia, fazer aulas de

tecido, cama elástica ou qualquer coisa que não
pareça atividade de criança, mas dispense o esforço
da malhação dos jovens. E é justamente aí, nessa
faixa que vai dos 8 aos 12 anos, que surgiu o
fenômeno apropriadamente batizado nos Estados
Unidos de tweens. Numa brincadeira com as pa-
lavras teen (adolescente) e between (entre), os
americanos foram os primeiros a perceber o sur-
gimento de um mercado novo.

Em todos os sentidos. Bsga uma faixa de público
mal saída das fraldas e que há uma década sequer
aparecia nas pesquisas de consumo, mas que
chegou ao século XXI com vontade própria para
entrar numa loja e escolher o que comprar. O varejo
rapidamente farejou bons negócios e vem in-
vestindo para atrair essa moçadinha. Em números,
são cerca de 17 milhões de brasileiros, segundo
dados do IBGE. Assim, surgem salões de beleza com
serviços exclusivos para as futuras mocinhas, ce-
lulares com os personagens favoritos, brinquedos
especiais e grifes com uma segunda etiqueta — a
roupa da mamãe ou da irmã mais velha em versão,
digamos, miúda. Sem falar nas lojas que apostam
para valer no poder de persuasão das tweens.

— No meu tempo, a mãe escolhia a roupa da
criança - - lembra Patrícia Queiroz, responsável
pelo estilo da Yep, loja carioca voltada para o
público dos 8 aos 12 — Hoje, eles entram já
sabendo o que querem. São roupas com estilo,
bem longe da linha criancinha embonecada.



Juliana Carvalhosa comemora
aniversário no Club Capelli:
beleza entre amigas

E bota longe nisso. A estudante Antônia Ma-
chado Oliver, de 12 anos, aluna da Escola Parque, na
Zona Sul do Rio, sabe escolher grifes como a
australiana Billabong ou Reef. Prefere roupas bá-
sicas, com um toque "de brilho e estilo". Relas ruas
de Ipanema, gosta de "lojinhas fofas", como a Bisi,
voltada justamente para essa faixa etária. E quando
alguém pergunta o que vai ser quando crescer,
Antônia tem a resposta na ponta da língua:

— Quero ser estilista. Adoro moda — afirma
a garota, que tem celular, página no Orkut e
anda sonhando com um IPod — Sou con-
sumista sim. Minha mãe é que bota um freio —
completa ela, filha de uma cineasta e edu-
cadora e de um especialista em computação.

Antônia é a típica tween, integrante da tribo
perfilada pelo Instituto Ipsos — um dos mais
conhecidos do mundo em termos de compor-
tamento e tendências — numa pesquisa feita em
todos os continentes e batizada com o nome desta
geração. O estudo indica que, no Brasil, na faixa de
10 a 12 anos, nas classes A e B, 47% têm celular, 51%,
televisão e outros 51%, videogame. Nas mesmas
faixa etária e classes sociais, 34% das meninas usam
batom, 29% não saem de casa sem gloss e 33% não
dispensam o esmalte.

Não é a toa que o mercado de cosméticos para
o público infantil deu um salto. Em xampus, cremes
e sabonetes, os tweens gastaram R$ 187,6 milhões
em 2004 e R$ 210,3 milhões no ano seguinte,

Marina Ruy Barbosa com uma
amiga na Stand by Girls: mãe não
permite roupas curtas ou decotes

segundo dados da Associação Brasileira da In-
dústria de Higiene Ftessoal e Cosméticos.

Para dar conta de tanta vaidade, pipocam na
cidade salões de beleza voltados ao mercado
tween. No Fashion Mix, na Barra, clientes como a
atriz Isabelle Drummond, de 12 anos, podem fazer
as unhas—sem tirar a cutícula—alisar as madeixas
com chocolate ou comemorar aniversário, com
massagem corporal e hidratação capilar

— Elas estão chegando cada vez mais cedo.
Recebo meninas de 6 anos para fazer as unhas.
Quando abrimos o salão, há dois anos, pensamos
numa coisa para adolescentes, mas a procura
das meninas de 8 a 12 é impressionante — diz
uma das sócias do salão, Joana dos Reis Wolff.
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Fotos de Ana Branco

Maria Valentina e Anna Catharina, na sala
privativa da Louis Vuitton: meninas conhecem
grifes de luxo e papas da alta-costura

Patrícia Queiroz, da Yep: "No meu tempof

a mãe escolhia a roupa da criança. Hoje,
eles entram já sabendo o que querem"

Eduarda Witt, de 12 anos, na aula
de jumping: "Tento não ser muito
consumista, mas adoro bolsas"

I
SABELLE GOSTA DE IR AO FASHION MIX
para cuidar dos cabelos. Por sinal, se as
tweens têm realmente uma coisa em comum
é o desejo do fio lisinho, impecável.

- Sou vaidosa, mas sem exageros. Não
gosto de parecer perua - - afirma a Emília do
"Sítio do Picapau Amarelo".

Pelo bem da saúde das meninas, a maioria
dos salões não faz escova progressiva com

formol nas mais novinhas, embora não faltem
candidatas. E, nas festinhas de aniversário, o
alisamento é o hit. Até num público que, em
tese, não daria muita bola para isso. No mês
passado, a estudante e surfista Juliana Car-
valhosa Rebelo chamou as amigas para cantar
parabéns no Club Capelli. Os secadores fun-
cionaram a todo vapor, para deixar as mocinhas
sem um cachinho sequer.

Eram meninas que andam de saião e
sandália, mas não abrem mão da escova e do
esmalte. Algumas vêm ao salão para fazer ma-
quiagem. E, ao contrário do que pode parecer, elas
não são peruas. Querem estar arrumadas, mas
numa linha básica e natural — afirma a dona do
Cappelli, Cristina Fernandes, que planeja lançar
um cartão de fidelidade para as jovens clientes.

Cosméticos para meninas exigentes
De olho nesse "básico e natural", grandes mar-

cas de cosméticos inundam o mercado com
produtos diferenciados. A L'0réal lançou a linha
Colorama Maybelline New York, para meninas que
estão começando a usar lápis, gloss e sombra.
Numa pesquisa, a empresa constatou que as tweens
ainda encaram a maquiagem com um toque lúdico
e não apenas para parecerem mais velhas. Na
mesma onda, o Boticário criou um departamento
infantil, responsável pela linha Ma Chèrie destinada
às pré-adolescentes. A carteia de cores é clarinha,
porque a empresa detectou que as mocinhas não
gostam de vermelhões e afins. E a Natura também
começa a investir neste setor, oferecendo uma linha
de perfumes — Faces X, Y e Z — que podem ser
combinados entre si.

— Não sou tão vaidosa assim, mas não saio de
casa sem gloss — diz Eduarda Guimarães Witt
dos Santos, de 12 anos, aluna do Centro Edu-
cacional Espaço Integrado, na Barra, dona de
IPod, celular e página no Orkut.

Mesmo sem excesso de vaidade, Duda gosta de
manter a forma, em aulas de tecido e jumping,
modalidades que viraram febre entre as tweens.

- A gente vai arrumadinha para a academia,
mas sem excessos. Tento não ser muito con-
sumista, mas adoro bolsas. Quando vejo uma
que gosto, não sossego enquanto não compro.
Mas não precisa ser de grife - - diz a menina.
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P
RECISAR, NÃO PRECISA. MAS,
apesar da pouca idade, as tweens
sabem tudo de grifes e declamam
nomes de estilistas—Jonh Galliano,
Marc Jacobs, Versace — como se
fossem heróis de fábulas infantis. Há
três semanas, as irmãs Anna Ca-
tharina, de 9, e Maria Valentina
Gama Lobo Malcher, de 7, tiveram o

privilégio de conhecer a sala privativa da loja da
Louis Vuitton, em Ipanema. Puderam ver de
pertinho bolsas, sapatos e acessórios que povoam
o imaginário das mulheres. De todas as idades.

— Conheço Louis Vuitton, Cartier, Tommy Hil-
figer e Diana von Fustenberg. Mas ainda não tenho
idade para usar essas grifes — afirma Anna Ca-
tharina. — E, lá em casa, no Natal, na Páscoa e no
Dia das Crianças, a gente faz doações para crianças
carentes. Meus pais querem que a gente tenha os
pés no chão, porque a vida real não é esse mundo
de luxo — filosofa a menina, com a anuência da
irmã caçula, fã da loja Zara, das sandálias Melissa e
de produtos da banda Rebelde.

Grifes lançam coleções para as gatinhas
E já que elas gostam de moda, as grifes estão de

braços abertos para recebê-las. A Mixed, por
exemplo, lançou a Mixed Teen. A multimarcas Dan
Farah criou a coleção Dan Dan. Inspirada em Marc
Jacobs, estilista da Louis Vuitton, as gatinhas
podem comprar saias balonê, coletes e jaquetas.

—As caçulas não precisam usar roupas das mais
velhas — brinca Daniela Farah, dona da marca.

-Antes, era muito difícil encontrar roupas para
a Marina — diz Gioconda Barbosa, mãe da atriz
Marina Ruy Barbosa, de 10 anos, a Sabina, de
"Belíssima". — Agora, algumas lojas já oferecem
peças adequadas para elas, sem pecar pelo exa-
gero. Marina escolhe o que quer, só não deixo usar
decoles ou roupas curtas demais.

As araras da Stand by Girls, uma das "lojas
fofas" favoritas das tweens, estão cheias desses
modelitos que não pecam pelo exagero. A dona
da marca, Carina Ranauro, tem uma explicação
para esse boom de consumo das meninas:

• As garotas andam em tribos e a roupa é
uma forma eficaz de integração. E elas têm muita
informação sobre moda. Sabem o que está
fazendo sucesso lá fora e querem igual.

— Quando entro numa loja, sei exatamente o
que quero. Gosto muito de bijuterias, acessórios
e sapatos. Não boto a cara fora da porta sem, pelo
menos, um par de brincos completa a es-
tudante Bianca Haddad Mendes, de 10 anos,
aluna do Centro Educacional Espaço Integrado.
— Desde os 8 anos me ligo em moda - - lembra
ela, que tem celular e IPod.
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Esportes e
games, o barato
dos meninos
ANTES QUE ALGUÉM PERGUNTE, MENINOS tam-
bém fazem parte do universo tween. Mas, entre eles,
o barato são games e esportes. Tanto que, segundo o
Instituto Ipsos, entre 10 e 12 anos, nas classes A e B,
72% praticam esportes em equipe e 60% vão a
fliperamas ou jogam videogames. Tal qual as me-
ninas, eles têm o poder de decisão na hora de
adquirir brinquedos (72%), games (70%) e roupas
(63%). E quase a metade (47%) também recebe dos
pais a função de escolher um celular.

O telefone, vale lembrar, é quase um item oficial
no uniforme dos tweens. E as empresas do setor
não perdem tempo. A lista de ringtones campeões
de download da Vivo entrega o perfil dos con-
sumidores: no topo estão músicas de Kelly Key e
Rouge — mas, no início deste ano, a banda
Rebeldes entrou no páreo. Em termos de filmes, a
série Harry Potter e desenhos como 'As meninas
superpoderosas" e "Johnny Bravo" têm público
cativo nos downloads. E não fica por aí. As
operadoras garantem que o primeiro celular chega
cada vez mais cedo. Há cinco anos, o aparelho era
um troféu adquirido aos 12 anos. Hoje, aos 7, a
moçadinha já tem o seu.

Fábricas de brinquedos buscam novidades
Com tanto interesse por tecnologia, declina a

vontade de se divertir com brinquedos tradicionais.
Tendência detectada por gigantes do entretenimento
como a Estrela, que, hoje, tem 15% de seus lan-
çamentos anuais voltados para os tweens.f

— E cada vez mais precoce a transição da
influência da família para a esfera dos amigos.
Quando isso acontece, a criança busca uma tribo
para se sentir segura. Fbde parecer contraditório,
mas os tweens consomem grifes e produtos para,
simultaneamente, integrar um grupo e se destacar
nele explica Luiz Alberto Marinho, diretor-
presidente da BrandWorks, empresa especializada
em marketing e varejo. — Para o mercado é
fantástico: você cria uma relação com o con-
sumidor desde cedo. E interioriza o conceito de que
ter isso ou aquilo é um sinal de status, de inclusão
ou exclusão num determinado grupo.

Com a palavra, a estudante Mariana Machado
Ferreira, de 11 anos:

— Todas as minhas amigas têm celular, IFbd e
página no Orkut A gente fala sobre outras coisas, mas
fica difícil conversar com quem está por fora. •
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