




P E R S O N A G E N S

O diretor de mar-
keting da Marisol,

Giuliano Donini, diz
que a idéia não surgiu do

dia para a noite. "Em 1980 come-
çamos a detectar uma mudança de
comportamento da sociedade. En-
tendemos que os grupos sociais esta-
vam se expressando pelo modo de se
vestir. Na tentativa de atender um
público direcionado, procuramos en-
tender o comportamento daquele con-
sumidor e decidimos lançar um mas-
cote para suportar e dar pano de fundo
à marca. Com o tempo, trabalhamos
para que eles ganhassem vida",
explica. Objetivo alcançado.
Para as crianças, a Lilica e o \,.
Tigor não se limitam ao papel
de seres animados e, de acordo
com o diretor, isso se deve ao
fato de os traços não serem
estáticos. "Os personagens fo-
ram evoluindo com o tempo para
criar cada vez mais interatividade.
Atualmente, você vê imagens deles
andando de skate ou conectados
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na internet, o que não acontecia tempos
atrás", ressalta Donini.

Os dois personagens possuem
páginas na internet e um clube de

k relacionamento que somam cerca de
235 mil pessoas. Surpreendentemente,
o canal tem uma grande quantidade de
contatos eletrônicos, mesmo com o

target de zero a 12 anos. "Há
pouco tempo recebemos um
e-mail de uma garota dizen-
do que gostava de um ami-
guinho da escola. Ela pediu

conselhos sobre o que fazer".
Donini acredita que esse tipo de reação
acontece porque a criança usa a Lilica
como projeção, quer participar do
mundo da personagem, mas quer ter sua
própria vida também.

Os resultados positivos, po-
rém, não fazem a Marisol aco-

modar. O diretor revela que
existe uma equipe concen-

""̂ ^^ / trada especialmente na ges-
tão dos personagens para

que eles continuem
sendo valorizados. "F
predeterminado o
mero de eventos
que eles apare-
cem, quantos
minutos, quan-
tas vezes, qual o

lugar, tudo. Se você pensar nos parques
da Disney, sabe que o Mickey aparece
uma vez, no encerramento da festa e em
cima de um carro alegórico. Ninguém
encosta nele, é uma situação de pro-
tecionismo. Senão, vira arroz de festa."

Para quem se empolgou e acha que
o caminho da prosperidade é baseado
em mascotes, melhor se acalmar. Não é
tão fácil quanto parece. "Achamos muito
importante a presença dos personagens,
mas é preciso cuidar para que não se
torne uma muleta. Se isso fosse a solu-
ção para todos os problemas, haveriam
muitos deles por aí. Tem personagem
que não dá certo", finaliza Donini.

Realmente, alguns não vingam. E
para o especialista em marketing Fran-
cisco Madia esse tipo de providência é
obsoleta nos dias de hoje. "Fez muito

sentido lá atrás, quando a inten-
sidade da comunicação era muito

menor, as pessoas tinham mais
tempo para pensar. O con-

sumidor moderno quer
abrir mão de inter-
locutores, ele quer se
relacionar diretamente
com a companhia".

Como consultor, Ma-
dia acredita que esse tipo

de recomendação só acon-
tece em caráter excepcional,

quando não tem mais
como mexer na marca e,
ainda assim, assumir os
riscos de não ser bem-
sucedido. "Nos últimos

anos quase nenhum pro-
duto tem recorrido a esse

artifício. Tente lembrar de
algum personagem de cin-

co anos para cá. Não tem".
Segundo o consultor, isso

acontece pelo fato de o ser
humano tomar a maior parte
de suas decisões com o lado
direto do cérebro. "Quere-
mos narrativa, emoção,
relacionamento. As pessoas
querem se apaixonar por

você e não pelo cachor-
rinho", conclui. ;HTI
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