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Marketing com personagem infantis
ENTRE AS VÁRIAS FORMAS DE SE PENSAR ESTRATE-

GICAMENTE O MERCADO INFANTIL, PODEMOS DIVIDI-

LO EM MERCADO PRIMÁRIO, MERCADO DE INFLUÊNCIA

E MERCADO FUTURO. Uma das estratégias mais
freqüentes entre as empresas que pensam em
trabalhar qualquer um dos três mercados é a uti-
lização de personagens infantis em embalagens e
em peças de comunicação de suas marcas. Por
outro lado, não é difícil encontrar quem caia na
armadilha de enxergar tal estratégia como uma
superficial e simples forma lúdica de se tentar
seduzir o público infantil a desejar este ou aquele
produto, independentemente do que seja. Se as-
sim fosse, bastaria seguir uma fórmula pronta
para o sucesso mercadológico: crie um produto
qualquer e utilize personagens infantis para
vendê-lo. Pronto. O resultado estaria garantido.
Entretanto quem transpira no dia-a-dia nas
empresas de nosso mercado sabe que existe uma
complexidade muito maior quando o público-
alvo de seus produtos são as crianças.

Enfim, qual então seria o principal papel es-
tratégico da utilização de um personagem infantil
nas embalagens e nas peças de comunicação de
uma determinada marca?

Nossa idéia é que as marcas buscam ter um
personagem como interlocutor entre elas e seu
público de interesse: as crianças. Seja essa mar-
ca participante de qualquer um dos três mer-
cados destacados no início do texto.

A necessidade de um interlocutor é simples.
Uma criança não compreende ainda todas as
dimensões de uma marca como acontece com
os adultos. Isto se inicia, gradativamente, a par-
tir dos oito anos de idade (quando uso marca
aqui, me refiro ao conceito amplo e profundo de
marca, não às várias formas que o senso comum

utiliza essa expressão). Sabemos que uma crian-
ça reconhece a letra "M" da marca da lanchone-
te McDonakTs e pede, eventualmente e se real-
mente quiser, para o pai entrar nessa lanchonete
para comer uma porção de batata frita, mas isso
não significa que ela entendeu todas as
dimensões que envolvem a marca McDonakTs.
Reconhecer um desenho e associá-lo a um pro-
duto de que gosta é apenas parcela pequena do
mundo que envolve uma marca. Entretanto
quando essa lanchonete de origem norte-ame-
ricana utiliza um personagem como o Ronald
para ser interlocutor de sua marca diante das
crianças, o relacionamento marca-público tem
chances de se estabelecer por meio dos valores
que a marca oferece.

Portanto é importante levarmos em conta
em nossas reflexões estratégicas que um perso-
nagem é um interlocutor da marca diante do
público infantil. Isso nos leva a precisar de uma
reflexão mais profunda, além das habituais, na
hora de escolher entre um e outro. O persona-
gem tem o papel marcante e fundamental de
passar valores, percepções e outras dimensões da
marca a um público mais exigente que o adulto.
Posso arriscar, depois de tanto observar, que as
crianças são hoje mais exigentes que nós adultos
quando o assunto é consumo.

O personagem é um interlocutor da marca com a criança
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