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MARKETING

Montadoras buscam cativar público
infantil, que influencia compra dos pais

●●● Osedã damarca norte-americana retorna aomercado commais de
500mudanças. Alémdo novo visual, o carro ficoumais silencioso, se-
gundo a fabricante, graças ao emprego de novosmateriais fono-absor-
ventes. Omotor éDuratec V63.5 de 260 cavalos e 28,3mkgf de torque.

BICHINHOS–AFordapostanohumorparaatrair adultosecrianças

Chicagotraznovidades
sóparaamericanos

●●● AGMaposta na relação custo-benefício deste sedã esportivo. Há
duas versões. Amais simples temmotor V6 3.6, de 261 cavalos. E a
mais sofisticada, a GT, conta comumV86.0 de 361 cv, que vemacopla-
do à transmissão comcâmbiomanual de seismarchas e tração traseira.

●●●Apicape ganha desenho inspirado no utilitário-esportivoNitro, com
faróis principais retangulares e os auxiliares integrados ao pára-choque.
Atrás, há umdiscreto aerofólio para direcionar o ar que passa pela trasei-
ra, o que ajuda a economizar combustível.

●●● Eis um sedãmarcado pelos vários componentes cromados e pelas
lanternas traseiras que usam leds no lugar de lâmpadas. Por dentro,
alémdo acabamento caprichado, o carro temDVDe itens de telefonia
celular e de entretenimento acionados por comando de voz.

●●● Ohatch tambémvai passar a ser conhecido nomercado americano a
partir de setembro, quando começa a ser vendido por lá comamarca
Saturn e equipado commotor 1.8 16V de 140 cv, alémde câmbio auto-
mático de 4marchas. O desenho teve umamão de designers brasileiros.

OPINIÃOMIRIM–ElaineeomaridooptaramporumaPicassocomDVDporcausado filho,Gilberto. “Agoraele viaja supertranquilo”, dizamãe

FANTASIA–Nocomercial doPrisma,GMusoupersonagens infantis

ESCOLA–AFundaçãoVolkswagen,quedesenvolveprogramassociais, levaonomedamarcaasalasdeaulapúblicas, incentivandoa leitura

Mariana Faraco

Quando viu aquela minivan
comDVDexpostanaconcessio-
nária, Gilberto Barbero ficou
encantado. Bastou formalizar
o pedido e logo o carro estava
na garagem de casa. Mas ele
nãodesembolsounem R$1pelo
modelo, tampouco vai dirigi-lo.
Aos 8 anos, Gilberto é exemplo
de que as crianças estão in-
fluenciandocada vezmaisa de-
cisão de compra dos pais. E as
montadoras sabem disso.

“A criança hoje é decididora
de compra, principalmente de
carro”, afirma Alexander
Greif, gerente de Promoções e
Trade Marketing da Citroën.
“Quando entra numa conces-
sionária e se encanta com uma
Picasso com DVD e mesinha,
por exemplo, para os pais é fa-
tor emocional de influência.”

Foi o que aconteceu com a
mãe de Gilberto, a pedagoga
Elaine Cristina Barbero, que
comprou o modelo para aten-
der ao desejo do filho. “Ele foi à
concessionária comigo e vi que
se apaixonou pelo carro na ho-
ra. Eu já ia comprar a Picasso,
só que seminova, 2004 ou 2005.
Mas ele pediu, e isso foi um dos
principais fatores que influen-
ciaram”, conta.

Sabendo do “poder infantil”,
as montadoras têm investido
em ações focadas nesse públi-
co.Aprópria Citroënfez recen-
temente, na Fashion Rio, uma
parceriainstitucionalcomagri-
fe Lilica Ripilica. Outras têm
agido diretamente, colocando
elementos do universo infantil
em sua publicidade.

É o caso da Ford, que nesta
semana lançou nova etapa da
campanha dos “bichinhos”. No
comercial da TV, a girafa, o hi-
popótamo e a zebra tentam
comprar um modelo da marca.
“As crianças são parte do nos-
so foco. Esse público é forma-
dor de opinião e será o compra-

dor de amanhã”, explica Antô-
nio Baltar, gerente geral de
Marketingda Ford. “Pesquisas
mostram que as crianças in-
fluenciam muito na cor e nos
opcionais, e tentam convencer
os pais a não ser tão caretas.”

A GM também flerta com o
universo infantil desde novem-
bro, quando lançou a campa-
nha do Prisma. Um jovem adul-
toéacompanhadoporpersona-
gens como Scooby Doo, Fofão e
Chucky até seu carro novo. Se-
gundo o diretor de Marketing,
Samuel Russel, a idéia era atin-
gir também as crianças. “Elas
associam afinidade ao produto.
Reconhecem o ‘carro do Scoo-
by Doo’”, diz. Ele lembra que
esse tipo de campanha só serve
paramodelos de perfil familiar.

Para o professor de Marke-
ting Infantil da Escola Supe-
rior de Propaganda e Marke-
ting (ESPM) João Matta, as
montadoras estão atuando em
dois dos mercados que englo-
bam as crianças: futuro e in-
fluência. “Parece cedo, mas o
menino que hoje tem 8 anos, já,
já, tem 18. E o instituto de pes-
quisa Interscience previu que,
até 2010, a influência das crian-
ças nas compras no mundo oci-
dental ultrapassará 70%.” Al-
gumas propagandas podem
ter efeitonegativo. “Lembrode
uma em que o pai ia buscar o
filho na escola e dois meninos
sentavamnobancodetrás,ace-
nando para as pessoas. Quan-
do o pai pergunta se o filho não
vai apresentá-los, o menino diz
quenãoos conhece. Ensinaque
a criança vai ser popular se o
pai tiver aquele carro.”

AÇÃO NAS ESCOLAS
Nemtodasasaçõescomopúbli-
co infantil estão no mundo da
publicidade. A Fundação
Volkswagen desenvolve pro-
gramasemescolaspúblicas,co-
mo o projeto “Entre na Roda”,
de incentivo à leitura.●
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Vai até o próximo domingo, dia
18, a 99ª edição do Salão de Chi-
cago(EUA),asegundadas qua-
tro principais exposições do se-
torautomotivodosEstadosUni-
dos–há ainda asde Detroit, No-
va York e Los Angeles.

A maioria dos carros expos-
tos neste evento já foi mostrada
no Salão de Detroit, em janeiro,
mas há alguns inéditos, princi-
palmente de marcas america-

nas feitos para o mercado local.
Entre eles, o novo sedã Ford

Taurus 2008 e o hatch médio
Saturn Astra, cujo desenvolvi-
mento teve participação da Ge-
neral Motors brasileira.

O sedã esportivo Pontiac G8
também faz parte do pequeno
grupo de novidades da feira, as-
sim como a renovada picape
Dakota e o crossover Taurus X,
com estilo baseado no Edge,
conceito mostrado Salão de
São Paulo do ano passado. ●
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