
Meu filho veste Prada 
Mauro Brasil  

"Mamãe, olha só essa vitrine! Ah, mãe compra, vai... Eu ainda não tenho nada dessa nova 
coleção!"  

A frase poderia soar normal, se fosse dita por uma patricinha de 15 anos num passeio pelo 
shopping. Mas saiu da boca de uma menina de uns 8 anos no corredor de um shopping Classe 
A na zona sul do Rio.  

O fato me fez pensar sobre o consumo de marcas de moda por crianças e pré-adolescentes. 
Hoje, uma nova geração de crianças e adolescente entre 8 e 14 anos são ávidos consumidores. 
Eles têm mais dinheiro, mais influência nos gastos da família e mais aspirações sociais do que 
há uma geração. Estas são algumas constatações da pesquisa Shopping Generation, realizada 
pelo NCC (National Consumer Council's).  

A pesquisa também descobriu uma nova geração de consumidores chamados de betweens – 
aglutinação das palavras between e teen - crianças entre a infância e a pré-adolescência. São 
meninos e meninas que adoram ir ao shopping, escolher roupas e acessórios e fazer compras.  

Metade dos entrevistados entre 10 e 12 anos pensam que a marca é um critério muito 
importante na hora de consumir. Um dados mais interessantes da pesquisa é que uma criança 
aos 10 anos já internalizou entre 300 e 400 marcas – provavelmente 10 vezes o número de 
bichos que ela sabe o nome.  

Cada vez mais crianças sentem a pressão de possuir as últimas tendências da Vogue. Meninas, 
em particular, experimentam sentimentos de desconforto e inadequação como resultado de 
"imagens de perfeição" veiculadas na midia.  

Do ponto de vista mercadológico, a questão exige maior responsabilidade de todos nós – 
designers, publicitários e marketeiros. Há algum tempo, tomei conhecimento do interesse de 
um famoso supermercado em oferecer carrinhos de compras específicos para crianças. Isso 
não é uma ação de marketing. É covardia. O próprio relatório do NCC propõe algumas 
medidas.  

Enumerei algumas delas:  

*Trate as crianças e adolescentes com respeito e elas o levarão a sério;  

*Seja honesto e direto a respeito dos seus produtos e serviços;  

*Coloque sempre indicações em produtos que não são apropriados para elas.  

*E, last but not least, tome todo o cuidado em propagandas direcionadas às crianças;  

Do ponto de vista pessoal, eu não gostaria de ver crianças e pré-adolescentes com trejeitos 
fashionistas e dilemas existenciais-mercadológicos. Porque se o diabo veste Prada, devemos 
prestar mais atenção no que os nossos anjinhos andam querendo usar.  
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