
Anunciante corre para
acompanhar mudanças
Mídias tradicionais mantém relevância nas estratégias de comunicação destinadas aos tweens
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Renata: plano desenvolvido especialmente para o público infantil Bernadette: indústria da beleza está mais atenta

Mídias já relativamente tra-
dicionais como TV paga,
rádio e cinema - - mantêm, ou
mesmo ampliam, sua relevância
nas estratégias de comunicação
destinadas ao jovem. De acordo
com anunciantes focados nesse
target, crianças e adolescentes
compõem um público impor-
tante não apenas pelo consumo
de produtos e serviços, mas
também por ser capaz de reju-
venescer mercados associados a
faixas etárias muito superiores,
inclusive incentivando o consu-
mo de seus pais.

O que dizer, por exemplo, das
tinturas para cabelo? Até alguns

anos esses artigos eram utilizados
basicamente por senhoras interes-
sadas em ocultar os cabelos bran-
cos. Dados da Procter & Gamble,
no entanto, mostram que o índice
de participação das mulheres
entre 14 e 29 anos no consumo
da categoria cresceu de 37% em
1997 para 50% em 2004. "Ainda
não desenvolvemos comunicação
específica para esse público, mas
sabemos que os jovens atualmente
se preocupam mais - - e mais cedo

- com a aparência. A indústria da
beleza já olha com maior atenção
para eles", diz Bernadette Cal-
das, gerente de relações exter-
nas da multinacional.

Já o incentivo ao consumo
dos pais aparece na Block-
buster, que realiza promoções
exclusivas para adolescentes,
além de ter desenvolvido o
Clube do Sofá para as crianças.
De acordo com Renata Cano-
letti, gerente de marketing da
empresa, o público infantil re-
cebe, dentre outros benefícios,
sua própria carteirinha e uma
vez por mês pode, sem ônus,
escolher uma locação. Essa
atenção especial dá resultados:
"Clientes com filhos associados
ao Clube são geralmente mais
fiéis e freqüentes. Em média,
seu tíquete de compras é 78%



superior ao dos demais usuá-
rios de nossas unidades", diz.

MEIOS MAIS PRÓXIMOS
Paralelamente ao aumento da

penetração das mídias digitais,
o rádio segue como um meio
bastante interessante para a co-
municação com os adolescentes,
afirma Andréa Alvares, diretora
de marketing da Pepsico do Bra-
sil. "A mídia está bem integrada
ao ambiente multimeios desse
público", explica. Ao falar de
jovens das classes A e B, Andréa
cita ainda o cinema e alguns títu-
los de revistas infantis e juvenis
como outras opções para dialogar
com esse target. "Já a TV aberta
perde um pouco de espaço não
apenas para esses canais - - e
obviamente para a internet e o
celular - -, mas também para a
TV paga", acrescenta.

Na sua avaliação, marcas que
precisam de visibilidade não po-
dem desprezar a enorme pene-
tração da TV aberta brasileira.
"Em nossa tentativa de atrair
os jovens achamos espaços a
cada dia maiores para rádio,
internet, TV paga e cinema.
Também buscamos relação mais
direta, como ponto-de-venda e
eventos", especifica.

Renata também cita rádio,
internet e algumas emissoras de
TV por assinatura como mídias

capazes de realizar comunicação
com os jovens. Segundo ela, para
as crianças de famílias de maior
poder aquisitivo os canais infan-
tis da TV paga constituem um
formato eficaz. Ela cita o Dossiê
Universo Jovem, apresentado no
início deste ano pela MTV, como
um estudo que revelou surpresas

- como o atual hábito de mulhe-
res jovens se beijar em público - - e
também confirmou informações já
conhecidas anteriormente, como
a extrema preocupação desse pú-
blico com a aparência física.

Além da beleza, também a
conveniência alimentar está
muito valorizada. "Os pais não
têm tempo para cozinhar. Por
outro lado, os jovens não sabem
e nem têm paciência para essa
atividade. Então querem coisas
prontas, que possam consumir
no quarto ou diante do compu-
tador", diz Andréa.

Para Bernadette, o jovem tem
outra característica passível de
aproveitamento pelo marketing:
"Ele é mais aberto à novidade e à
experimentação". Talvez decorra
dessa característica a expansão,
no mercado de colorações, das to-
nalidades mais modernas e ousa-
das, como os tons avermelhados e
dourados - - que em 1997 tinham
nessa categoria uma participação
de 27%; no ano passado, atingiram
um share de 47%.

A CONSTRUÇÃO DE MARCAS

PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Sabemos que o valor gerado
pela marca é o resultado do conta-
to entre ela e o publico ou que fica
dessa relação. Essa experiência
pode se dar na compra e uso de um
produto ou serviço, atendimento
recebido, campanha publicitária,
internet, promoção no ponto-de-
venda ou em qualquer outra forma
de relação, direta ou indireta.

No que tange, a isso, quando
se avalia o valor criado pela marca
para esse público, trata-se de me-
dir que valor ela está criando ou
não por meio dessa experiência.
Assim, a marca tem o poder de
impactar os drivers de valor de
um negócio. De outra forma, tem o
poder de influenciar a demanda do
consumidor, parceiros, sociedade,
canais de vendas e distribuição,
lealdade dos colaboradores, con-
dições e termos de fornecimento
e interesse dos investidores, trans-
formando a performance do negó-
cio e seu resultado financeiro.

As características físicas dos
produtos podem ser copiadas
rapidamente. As intangíveis, não.
Eles criam barreiras emocionais e
filosóficas contra a concorrência,
bem como vantagem competitiva
sustentável de longo prazo.

Vejamos então como se aplica
a idéia para os públicos infantil e
adolescente. Esse valor criado varia
muito quando segmentamos a mar-
ca em seus públicos, como é o caso
aqui. Isso se dá porque os indica-
dores que definem sua estratégia,
posicionamento e essência dentro
do universo de seus públicos são
únicos e devem corresponder ao
que chamamos de drivers de valor
deles, ou seja, atender às necessi-
dades específicas de criança ou de
um adolescente.

Os indicadores são divididos
em três grandes grupos: físico,
emocional e racional. No plano físi-
co, estão indicadores relacionados
a aspectos do produto ou serviço
que definem sua performance
ou funcionalidade, bem como a
questão de preço. No tocante ao
emocional, seriam indicadores
ligados a gosto ou preferência,
cor, design, sentido de pertencer
ao seu grupo de interesse, estilo
de se vestir, imagens, som, etc.
Em relação ao racional, trata-se
de indicadores que têm a ver com
identificação com a marca, lealda-
de, valores e cultura.

Note que tanto com o público
infantil quanto com o adolescente
aparecem todos os indicadores
de relação com a marca. Existe,
porém, uma variação importante,
que tem a ver com o peso dos
indicadores no relacionamento
com a marca. Por exemplo, para o
adolescente, os aspectos emocio-
nais, como pertencer a um grupo,
gosto, status, novidade, "cool",

etc., têm uma importância muito
maior na decisão de escolha de
uma determinada marca do que
para o público infantil. De outro
lado, aspectos como cor, imagem,
visual, som, entre outros fato-
res, valem muito mais perante
a percepção das crianças. Não
é preciso nem dizer como eles
estão distantes do público adulto.
Por isso, aspectos como lealdade
e identificação com a marca não
têm tanta força. Para esse públi-
co, a relação com uma marca pode
durar apenas horas e é, em geral,
mais tênue e frágil do ponto de
vista de médio e longo prazos.

A situação apresenta, entre-
tanto, um contrapeso representa-
do pela influência dos pais ou pa-
rentes na hora da escolha. Ou seja,
a decisão não é totalmente livre e
os pais geralmente preenchem a
lacuna deixada pelo baixo peso
dado a esses pequenos públicos
nos indicadores racionais (lealda-
de, cultura, valores, identificação
com a marca, confiança, etc.).

Em geral, observamos várias
estratégias e posicionamentos
diferentes de marcas na tentativa

de atingir esses públicos. Algumas
direcionam sua oferta para o for-
necimento de produtos e serviços,
campanhas publicitárias, etc.,
ressaltando os atributos básicos de
uma marca, ou seja, seus aspectos
físicos. Outras optam por esse
caminho, mas adicionam também
atributos emocionais - - ou se res-
tringem a estes últimos. Poucas,
no entanto, trabalham bem os
três níveis da relação, incluindo
os atributos racionais.

Acreditamos que uma estra-
tégia de sucesso e sustentável no
tempo, com objetivos de atingir
a lealdade e identificação com
a marca por parte de crianças e
adolescentes, deve ser calcada nos
três níveis de relação. Dois grandes
exemplos de ações bem-sucedidas
são a Natura, com a linha mamãe
e bebê, e o leite Ninho, da Nestlé.
Ambas as companhias têm tido um
sucesso histórico na construção de
suas respectivas marcas para o pú-
blico mais difícil que existe: bebês
e suas mamães, porque combinam
ações nos três patamares, criando
uma relação estável e perene. E
muito lucrativa.
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