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e milésimo — sem cro
Comunicação influencia consumo de crianças e adolescentes de todas as faixas i
mas tem dificuldade de lidar com a rapidez das mudanças de comportamento e i
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Há pouco mais de um mês,
o programa Globo Repórter,
da Rede Globo, exibiu o caso
de uma mulher desesperada
em busca do filho de 13 anos,
Welson, que saiu de casa apenas
com a roupa do corpo. Andreia
pensou que o filho tivesse de-
saparecido porque ela - uma
diarista, moradora da Favela do
Rodoanel, em Osasco (SP), e
assistida pelo programa Bolsa
Família - não tinha dinheiro
para lhe comprar uma calça.
Ficou tão transtornada que,
mesmo sem poder, endividou-
se para adquirir tudo que o filho
queria - - videogame, televisão,
aparelho de som, DVD - -, na
esperança de que ele voltasse.

O caso é emblemático para
explicar uma constatação: in-
dependentemente da classe

social, tanto crianças quanto
adolescentes influenciam o con-
sumo da família, levando os pais
a atender suas vontades mesmo
que no lar não haja poder aqui-
sitivo para tanto. A conclusão
parte de pesquisas realizadas
pela Ipsos com os jovens con-
sumidores das classes reunidas
como A/B e C/D/E nas regiões
metropolitanas das nove maio-
res capitais do País. A partir
dos dois estudos - - um com os
pré-adolescentes, ou "tweens",
na faixa dos 10 aos 12 anos, e o
outro com os adolescentes de 13
a 17 anos - - é possível observar
a velocidade das mudanças em
curso, capazes de tornar inviá-
vel qualquer tentativa de traçar
o "perfil-padrão" dessas faixas
etárias. Isso porque em apenas
um ano, de 2004 para 2005, a
posse de objetos por parte dos
"tweens" mudou de maneira

significativa, tanto na classe
A/B quanto na C/D/E: bicicle-
ta, patinete, patins e walkman
(predecessor do iPod) cederam
espaço para o equipamento de
som, a televisão, o videocas-
sete/DVD e, principalmente, o
celular pré-pago (ver tabelas).
Entre jovens de 13 a 17 anos,
a posse do telefone móvel pré-
pago foi ainda mais expressiva,
disparando 11 pontos percen-
tuais no ano passado, puxada
surpreendentemente pela clas-
se C/D/E. Os adolescentes, de
ambas as classes, fizeram menos
compras em shoppings ou lojas
de departamento, passaram a
assistir a mais filmes em vídeo
ou DVD e também a usar mais a
internet para acessar o serviço
de mensagens instantâneas.

"Há 20 anos, o comportamen-
to do consumidor, incluindo o jo-
vem, era bastante previsível, mas

hoje a diversidade de atitudes é
muito maior, o que fatalmente
influencia as escolhas dessas
pessoas", diz Marcos Machado,
sócio-consultor da Top Brands.
"Se o adolescente sempre foi
um 'animal' complicado de se
estudar, em um processo de mu-
dança acelerada como este em
que vivemos ele se tornou uma
verdadeira incógnita", diz.

ALCANCE GERAL
Na opinião de especialistas

ouvidos pela reportagem, o con-
sumo apontado nas pesquisas da
Ipsos dá o tom da realidade vivida
nos grandes centros urbanos do
País, onde o medo da violência

filhos, como os celulares, ou em
presentes capazes de mantê-los
mais tempo em casa, como os
DVDs - - ainda que o intuito dos
jovens ao consumi-los esteja
bem distante desses propósitos
e mais relacionado à imagem
que fazem de si mesmos, como
adultos. O fato de esse compor-
tamento ser observado tanto na
favela quanto nos condomínios
de luxo indica a intensidade
da comunicação de massa, que
atinge indiscriminadamente to-
dos os estratos, ainda que seja
dirigida, em tese, às camadas A e
B. Assim, os pais com baixa ren-



etárias e classes sociais,
a segmentação do público

da procuram agradar aos filhos
fazendo uso da larga oferta de
crédito disponível no mercado.
Seja qual for o estrato social,
mães e pais são movidos também
por um sentimento de culpa: em
decorrência do trabalho, que
consome cada vez mais tempo,
não dão a atenção que gostariam
aos filhos e os presentes servem
para que se sintam, de alguma

forma, redimidos.
"Em uma sociedade 'atomi-

zada' como a nossa, as marcas
estão ocupando o vácuo deixado
pelas ideologias, levantando ban-
deiras com as quais as pessoas
possam se identificar", diz Mar-
lene Bregman, vice-presidente
de planejamento da Leo Burnett,
lembrando que isso atinge de
maneira mais incisiva crianças

e adolescentes, faixas que, tra-
dicionalmente, estão em busca
de referências.

E como a comunicação vem
lidando com essa complexidade
de informações ao trabalhar
com esse público? Definitiva-
mente, não é uma tarefa fácil.
O complicador inicial está em
definir a faixa etária. De acordo
com a legislação brasileira, é
considerada criança quem tem
menos de 12 anos; adolescentes
são aqueles com idade entre 12
e 18 anos incompletos. Há alguns
anos o mercado publicitário pas-
sou a vislumbrar a existência de
uma faixa intermediária entre
esses dois mundos, chegando
aos "tweens" - cuja idade pode
variar entre 9 e 11 ou 10 e 12
anos. Mas considerar apenas
três faixas de público (crianças,
"tweens" e adolescentes) ainda
é reducionista. Aos poucos,
a indústria vem descobrindo
nuances de comportamento
que distinguem, por exemplo,
as crianças em idade pré-escolar
daquelas em idade escolar. No
que tange a isso, a mídia está
mais adiantada, uma vez que sua
especialidade é gerar conteúdo
para os diferentes segmentos.
Esse expertise, por sinal, vem

Marlene: marcas ocupam vácuo deixado pelas ideologias

sendo aproveitado por alguns
grandes anunciantes na hora de
se comunicar com os mais jovens
(ver boxe).

"O mercado ainda tem mui-
to o que aprender com esse
público", diz a socióloga Célia
Belém, dona da consultoria
Arquitetura do Conhecimento.
"Para começar, é a primeira
geração na história em que o

conhecimento passa de filhos
para pais", brinca a consultora,
referindo-se à facilidade intuitiva
com que os mais jovens lidam
com as parafernálias tecnológi-
cas. Na opinião de Célia, o maior
erro dos comunicadores está em
não reconhecer a maturidade
psicológica presente em cada
segmento. "Eles querem embalar
tudo sob a linguagem do video-

A ética na comunicação e os limites da publicidade
Considerada pela Organi-

zação Mundial da Saúde como
a epidemia do século 21, a
obesidade atinge adultos,
crianças e adolescentes em
decorrência, basicamente,
dos mesmos motivos: ali-
mentação inadequada e se-
dentarismo. No Brasil, dados
da Sociedade Brasileira de
Pediatria (SBP) apontam que
a obesidade infantil dobrou no
País nos últimos dez anos e
atinge hoje mais de 5 milhões
de crianças, o equivalente a
15% da população nacional
nessa faixa etária, enquan-
to 30% das crianças e 20%
dos adolescentes estão com
sobrepeso. A preocupação
com o problema chegou a
motivar a apresentação de
pelo menos cinco projetos de
lei entre 2001 e 2005 sobre a
propaganda de alimentos, que
propunham desde a obrigato-
riedade de informar o valor
energético dos produtos até
a restrição completa de vei-
culações no período entre 6
e 20 horas. Na mesma época,
outros três projetos de lei dis-
cutiram a propaganda voltada
ao público infantil. A proposta
mais radical, de autoria do
deputado Luiz Carlos Hauly
(PSDB/PR), pedia a proibição
total da publicidade.

Diante dessas pressões, o
Conselho Nacional de Auto-
Regulamentação Publicitária
(Conar) começou a discutir, há
dois anos, a inclusão de novas
regras para a publicidade de
produtos destinados a crianças
e adolescentes em conjunto
com a Associação Brasileira
de Anunciantes (ABA), com
especial atenção aos alimentos.
Para tanto, procurou envolver
também as associações das in-
dústrias alimentícias (Abia) e de
refrigerantes (Abir). O resultado
dessa discussão entra em vigor
em 1a de setembro e pretende
inibir a disposição mostrada
por diferentes parlamentares
em legislar a propaganda para
esse público. "O Conar quer com
isso demonstrar que existe no
mercado publicitário um órgão
plenamente capaz de fazer a
auto-regulação, a qual tem se
dedicado há quase 30 anos, e
que não é preciso que os legis-
ladores se preocupem com essas
questões", diz Luiz Carlos Dutra
Jr., vice-presidente do Conar e
diretor de assuntos corporativos
da Unilever.

REGRAS
O novo texto da Seção 11 do

código do Conar passa a reco-
mendar que a comunicação de
produtos dirigidos a crianças

Dutra Jr.: mercado publicitário possui órgão capaz de fazer a auto-regulação

e adolescentes respeite sua
"menor capacidade de discer-
nimento", uma vez que "se
trata de um público com per-
sonalidade ainda em formação,
presumivelmente inapta para
responder de forma madura
aos apelos de consumo". As
empresas do setor de alimen-
tos ouvidas nesta reportagem

Unilever, Nestlé e Adria
- garantem que já seguem as

principais diretrizes das novas
normas, como a proibição de
frases no imperativo do tipo
"Peça para a mamãe comprar",

as mensagens de incentivo à
prática de atividades físicas e a
inibição do consumo excessivo
de alimentos e bebidas.

Mas o assunto ainda pro-
mete render boas discussões.
Isso porque, se a atividade pu-
blicitária sempre sobreviveu de
apelos de consumo, fica difícil
definir o que é excessivo. "Em
uma sociedade cuja comunica-
ção prega que o que você quer
está sempre à disposição, não
há como discutir com seriedade
a questão do consumo", afirma
a professora Dulce Critelli, ti-

tular de filosofia da Pontifícia
Universidade Católica de São
Paulo (PUC/SP). "Significa
que qualquer postura crítica
será apenas conceituai, por-
que tudo está condicionado
à ótica do retorno para o
negócio", diz.

A própria Unilever, por
exemplo, debaixo do guarda-
chuva da marca Hellmann's,
prepara para o final deste
mês o relançamento do ke-
tchup Pie, com o slogan
''Tarados por ketchup". Tra-
ta-se de uma categoria de
produto que tem os jovens
como principais consumi-
dores, mas que costuma ser
banida da lista dos nutricio-
nistas por conta do seu teor
calórico. O uso da expressão
"tarados", mote da campanha
publicitária dirigida aos ado-
lescentes, não é um apelo?
"Trata-se de um termo muito
usado pelos jovens, que são
exagerados em tudo", diz
Giuliana Gasparotti, gerente
de produto da Unilever. "Mas
não induzimos ao consumo
excessivo: o ketchup deve
ser usado com moderação,
só para incrementar o sa-
bor", explica. A expressão
'Tarados por ketchup" vai
batizar também o hot site
criado para o produto. (DNM)



clipe e não se dão conta de que
90% deles estão falando com as
paredes", afirma a especialista.
Talvez a faixa dos "tweens",
que é mutante por excelência,
seja a mais complexa. Célia dá
o exemplo de um garoto de 11
e um de 13: "Enquanto um está
entrando na puberdade, ainda
cheio de dúvidas e encarando as
meninas como 'inimigas', o que é
dois anos mais velho já começou
a aceitar melhor as mudanças no
seu corpo e a se aproximar das
colegas", afirma. Não é à toa, por
exemplo, que nessa fase, enquan-
to os "cheiros" do corpo mudam
e, algumas vezes, constrangem,

os "tweens" de ambas as classes
sociais tenham um altíssimo
consumo de desodorante (83%
da faixa etária) e de perfume ou
colônia (89%) - neste último
quesito, aliás, o consumo dos
pré-adolescentes C/D/E (90%)
chega a ser maior do que o dos
que estão na classe A/B (88%).

RETRATO
Os aspectos socioeconômicos

não devem ser deixados de lado
antes de traçar um perfil desses
seres mutantes com menos de
18 anos, uma vez que eles de-
pendem da renda dos pais para
consumir. Segundo o Fundo das

Nações Unidas para a Infância
(Unicef), 45% dos brasileiros
com menos de 17 anos perten-
cem a famílias pobres, que têm
renda média mensal de meio
salário mínimo. Diante dessa
realidade, o mercado publicitário
costumava ignorar o conjunto
C/D/E nas suas estratégias de
comunicação - - atitude que pre-
cisou corrigir em relação às mu-
lheres da classe C, por exemplo,
que se mostraram consumidoras
em potencial. Tudo indica que
seus filhos estejam no mesmo
caminho e tenham ainda maior
poder de fogo, a exemplo do con-
sumo dos celulares pré-pagos.

"Os mais jovens sentem a
eterna necessidade de serem
reconhecidos em seus grupos,
o que, nos dias de hoje, passa
inevitavelmente pelo consumo",
diz a publicitária Juliana Scorza,
coordenadora de projetos da
Market Analysis. A pedido de
uma fabricante de aparelhos
celulares, a empresa fez, no ano
passado, uma pesquisa qualita-
tiva com jovens entre 16 e 19
anos. O grupo dos adolescentes,
por sinal, é considerado pela
organização Midiativa - Centro
Brasileiro de Mídia para Crianças
e Adolescentes - o target mais
difícil de alcançar: família, escola

e a própria televisão têm dificul-
dade para compreender e retra-
tar esse universo. "Identificamos
dois segmentos em potencial:
os 'young explorers', que têm,
dentre outras características, o
desejo de independência finan-
ceira para manter o seu nível de
consumo, considerado sempre
insuficiente, e o grupo techno-
logy pathfinder', mais realista e
que valoriza as conquistas a mé-
dio e longo prazos, assim como
as relações familiares", diz Ju-
liana. São, portanto, realidades
completamente opostas dentro
de uma faixa que varia apenas
quatro anos.

Empresas investem na geração
de conteúdo vinculado à marca

O reality show Os Convocados,
parceria da Coca-Cola com a MTV,
conseguiu no início deste ano a
proeza de fazer com que a marca
de refrigerantes fosse estampada
em nada menos do que 21 comu-
nidades do Orkut - - um dos maio-
res sites de relacionamento do
mundo, que só no Brasil possui
9 milhões de cadastrados. Assim
como nos tempos da soap opera,
quando fabricantes de sabão se
encarregavam da escolha do en-
redo e dos atores, os anunciantes
do século 21 estão descobrindo
que precisam participar da ge-
ração de conteúdo para captar a
atenção de crianças e adolescen-
tes, cada vez mais dispersos em
meio à enxurrada de comerciais
de 30 segundos.

"A diferença em relação à
década de 60 é que hoje não
há audiência 100% garantida,
principalmente em se tratando

de jovens consumidores", lembra
Ruy Lindenberg, vice-presidente
de criação da Leo Burnett. Daí o
atual movimento dos anuncian-
tes em busca de novos canais de
comunicação com quem nasceu
no final dos anos 80 seja
promovendo reality shows vin-
culados à sua marca ou inves-
tindo em sites específicos sobre
o produto (com trilha sonora
exclusiva e personagens "cria-
dos" pelo internauta, no estilo
Meegos), seja aliando sua marca
a "valores universais", como a
música, a partir da promoção
de eventos como o TIM Festival,
que reúne os gêneros jazz, rock,
rap e música eletrônica.

Diferentemente do que ocor-
reu com as gerações anteriores,
os adolescentes e crianças de
hoje não costumam se render
a uma única marca. "Eles são
muito mais críticos, seletivos

e volúveis", diz a con-
sultora Célia Belém, da
Arquitetura do Conhe-
cimento. Das tentativas
de cooptá-los, surgem
outros formatos de mí-
dia, busca incessante do
marketing de grandes
empresas que focam
nesse target suas estra-
tégias de crescimento.
Foi assim que a Coca-
Cola, com Os Convoca- Castellar: internet serve para estreitar
dos, e a Adidas mundial, relacionamento e esmiuçar o perfil do público

com o MTV Goal, reality show Passatempo e Nescau. "É por
dirigido a adolescentes de 12
a 17 anos do sexo masculino,
decidiram pela promoção de
atrações ancoradas em suas
respectivas marcas, tendo como
mote o futebol, por conta da
Copa do Mundo. Não por acaso,
ambas as empresas entregaram
a tarefa à MTV, canal de música
que é sinônimo de linguagem
irreverente em todo o mundo.

INTERNET
Já Nestlé e Procter & Gamble

preferiram reforçar o relaciona-
mento criando comunidades es-
pecíficas na web para nichos de
consumidores. A P&G, dona no
Brasil das marcas de absorventes
femininos Always, Tampax e Ela,
e atendida pela Leo Burnett,
criou o portal Beinggirl.net, que
pode ser acessado por usuários
de 25 diferentes nacionalidades.
O espaço funciona como um mis-
to de consultório sentimental e
ginecológico, que atende desde
dúvidas como superar eólicas
menstruais até como dispensar
um garoto.

A Nestlé também caprichou
no conteúdo desenvolvido para
os sites Mais Divertido Nestlé e
Nestlé Point, dirigidos, respecti-
vamente, a crianças e "tweens",
consumidores de marcas como

meio da internet que aproveita-
mos para estreitar o relaciona-
mento com os diferentes públi-
cos e esmiuçar o perfil de cada
um", diz Mário Castellar, diretor
de comunicação e marketing
da multinacional de alimentos,
atendida pelas agências JWT,
McCann e Publicis. O executivo
explica o critério para dife-
renciar o público de cada site,
"O Mais Divertido é feito para
aquela criança que deixa de ter
a casa como principal referência
e passa a voltar a sua atenção
para outros personagens do seu
cotidiano - - colegas, professo-
res e artistas, por exemplo", diz
Castellar. "Já o Nestlé Point é
voltado para a faixa etária que
tem uma diversidade muito gran-
de de interesses e procura estar
sempre 'ligada"', afirma.

Há também casos de em-
presas, como a Adria, que deci-
dem rejuvenescer sua imagem
apostando em produtos para
crianças e adolescentes. No
mês passado, a cinqüentenária
fabricante de massas lançou o
biscoito Plug@ados, o primeiro
da marca voltado ao público
"tween" e, segundo a empresa, o
primeiro biscoito livre de gordu-
ra trans. Dentro da embalagem
do produto existe um adesivo

que contém uma senha,
por meio da qual o con-
sumidor pode acessar o
site www.plugados.com.
br, assinado pela TV1,
e acumular "plugs", ou
pontos, para concorrer
a prêmios, como celula-
res. Há também espaço
para álbum de fotos, do-
wnload de imagens para
mensagens instantâneas
(emoticons) e criação
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de personagens Meegos
(que simbolizam o usuário). "O
produto está sendo um divisor
de águas na comunicação da
marca e deve direcionar novos
lançamentos para esse público",
diz Jurema Aguiar Araújo, dire-
tora de marketing da Adria.

IMPRESSO
Mas em meio a tanta tec-

nologia e interatividade que
cercam adolescentes e crian-
ças, sobra espaço para o mais
tradicional fornecedor de con-
teúdo, o livro? Antônio Erivan
Gomes, diretor comercial e de
marketing da Cortez Editora,
garante que sim. "Lançamos a
linha infanto-juvenil em 2004,
quando ela respondeu por 7,5%
do nosso faturamento. Neste
ano, deve representar 25%", diz
o executivo, ressaltando que a
maior parte das vendas provém
do trabalho feito com escolas
particulares. Reconhecida pelos
títulos nas áreas de educação e
sociologia, a Cortez investe em
publicações infantis que abor-
dem temas pouco explorados,
como trabalho infantil, diver-
sidade e até homossexualismo.
Ironicamente, uma das obras de
maior sucesso é Pedro Compra
Tudo, de Maria de Lourdes
Coelho, que aborda o consu-
mismo na infância. ( D N M )

Text Box
Fonte: Meio & Mensagem especial, ano 28, n. especial, p. 4-6, 28 ago. 2006.




