
Múltiplas faces do consumo infantil 
 
Especialistas mostram que é preciso criar novas estratégias para atender esse público tão 
complexo 
 
O universo infantil se caracteriza, sobretudo, pela dinâmica das transformações. É assim que 
define Aurélia Piccoli, da consultoria Play, que se dedica a estudar os padrões de consumo da 
garotada. "Os interesses mudam rapidamente e o mercado precisa estar sempre atento às 
novas tendências", adverte. E não dá simplesmente para copiar conceitos ou estratégias. 
Segundo ela, uma licença apropriada a um produto, por exemplo, pode fracassar em outro. 
 
Aurélia e sua sócia, Ana Amélia de Cesaro, afirmam que muitas campanhas erram ao imaginar 
que um personagem famoso possa ajudar a catapultar vendas em qualquer área. É sempre 
preciso determinar se existe afinidade com a natureza do produto. "O Bob Esponja, por 
exemplo, é um personagem ligado às coisas da água, da diversão e da limpeza", diz Aurélia. 
"Portanto, será mais efetivo nesse segmento." Ana Amélia completa: "Não se pode subestimar 
a criança, pois ela conhece os atributos do personagem e procura checar se existe ligação 
entre sua história e o produto". 
 
Os estudos da Play — que esteve recentemente no evento Kids & Tweens Power, em São Paulo 
mostram que nem sempre a solução de apoio de imagem reside em um personagem externo. 
Um exemplo é a coala Lilica Ripilica, que não nasceu para ser uma licença, mas para figurar 
como a representação de uma grife de confecção. Outro exemplo é o tigre Tony, da Kellogg's. 
 
Aurélia assinala que os personagens licenciados têm mais apelo e efetividade na classe C, na 
qual são associados ao "poder". Um personagem Disney, por sua vez, está identificado com 
um alto padrão de qualidade, ou seja, consumir um produto a ele agregado representa algo de 
valor para muitas mães nesse estrato. 
 
Como demonstram as reuniões de grupos realizadas pela Play, crianças das classes A e B já se 
consideram clientes. São consumidoras críticas e especializadas, que exigem qualidade. As 
crianças da classe C costumam ser ponderadas. Elas analisam custo e benefício, pois sabem 
das dificuldades enfrentadas pelos pais para adquirir determinados produtos. E costumam 
estabelecer associações de valor, destacando atributos como durabilidade e utilidade. 
 
De acordo com Aurélia, o Brasil não tem muitos cases de empresas que consigam falar 
eficazmente com mães e filhos simultaneamente. "No marketing aprendemos que devemos 
nos dirigir somente a um público", explica. Comunicar para essa dupla, no entanto, tem sido a 
estratégia de muitas empresas do segmento infantil nos Estados Unidos e na Europa. 
 
Não há dúvida de que vem se fortalecendo a parceria mãe e filho nas questões associadas a 
compras diversas, inclusive de itens distantes do universo infantil original, de vassouras a 
apartamentos, de guardanapos a veículos. Por conta das multi-conexões informativas, há hoje 
um exército de crianças peritas em produtos que não foram desenvolvidos para elas. 
 
Geração Google 
 
Para Ana Amélia, esse fenômeno é mais presente no caso das chamadas "mães alpha", 
mulheres de alto poder aquisitivo, bem-educadas e informadas, que abandonam carreiras 
bem-sucedidas (pelo menos por um período) e passam a priorizar os filhos. Elas buscam 
dialogar com as crianças antes de determinar suas compras. 
 
Nesse contexto surgiu a "geração business" de petizes, sempre prontos a estabelecer uma 
negociação. Eles sabem o que podem oferecer em troca da compra de um videogame ou de 
um tênis. Essas crianças são normalmente atentas a propagandas e conversam sobre as 
campanhas com os amigos. Em geral, estão dispostas a experimentar diferentes sensações e 
comparar qualidades. 
 



Assim, buscam marcas com as quais possam dialogar e que entendam seus desejos e 
necessidades. Muitos desses novos consumidores fazem parte da chamada "Geração Google". 
Para esses meninos e meninas, as coisas somente existem quando podem ser encontradas e 
analisadas pela internet. 
 
Os multiconectados são aqueles que mais facilmente estabelecem parcerias de consumo com 
mães e pais. Na TV paga ou na internet, por exemplo, as crianças assistem aos filmes de 
Guerra nas Estrelas ou aos desenhos da Moranguinho, que pertencem à herança cultural da 
geração anterior. Os filhos têm prazer de perguntar sobre a história para os pais. "Eles ficam 
contentes em poder compartilhar suas lembranças", emenda Ana Amélia. Por conta da 
variedade na oferta de conteúdos de entretenimento, pais e filhos podem hoje assistir aos 
mesmos programas e estreitar laços de companheirismo. 
 
Essa relação mais próxima, entretanto, tem seu lado'de sombra. Alguns pais passam a se ver 
como amigos dos filhos e deixam de impor limites às suas atitudes. O resultado é o excesso de 
transgressões ou a perda de referências éticas e morais. Quando um "não" é finalmente 
pronunciado, instaura-se um processo de frustração. "Nesses casos, a família muitas vezes 
acaba resolvendo suas diferenças no consultório do psicólogo", analisa Aurélia. 
 
Os estudos da Play revelam também expressivas diferenças entre filhos de pais separados e de 
casais que vivem juntos. Os primeiros normalmente são mais competitivos e disputam a 
atenção de adultos e de outras crianças. Costumam ter linhas de raciocínio mais fragmentadas 
e freqüentemente apresentam queixas, medos e dúvidas. Os outros expõem rapidamente suas 
carências. 
 
Compreender essa rede intricada de relações familiares e comportamentos em metamorfose é 
fundamental para quem planeja estabelecer um projeto consistente de valorização de marca. 
De acordo com as pesquisas da Play, há pelo menos três categorias etárias com características 
bem distintas. 
 
Os menores são os "egocêntricos", a turma do "quero porque quero". Em seguida, 
transformam-se nos "emergentes", naqueles que nascem para a vida social, especialmente por 
meio da escola. É a fase de consumir o "poder do belo", de acumular coisas e de experimentar 
o mundo. Depois, com o amadurecimento, inicia-se a fase "balança", caracterizada pelo senso 
crítico mais apurado e pela avaliação coletiva da qualidade de produtos e serviços. Nesse 
momento, a opinião dos colegas — especialmente dos líderes — é fundamental. 
 
Garotada influente 
 
Muitas oportunidades de negócios são perdidas no Brasil por falta de estratégias focadas 
nesses jovens consumidores. É o que assegura o professor e consultor de marketing Arnaldo 
Rabelo, que acumulou experiência no segmento infantil ao prestar serviços para companhias 
como a Klin, especializada em calçados infantis, e o Instituto Ayrton Senna. "A criança hoje 
consome e influencia o consumo dos adultos", afirma. "Além disso, somente agora algumas 
empresas se deram conta de que podem fidelizar essas crianças e conquistá-las como público 
futuro." 
 
De acordo com Rabelo, no entanto, os planos de ação dos profissionais de marketing e 
propaganda devem escorar-se sempre em estudos detalhados, capazes de determinar as 
características de cada subsegmento. "Não é um público homogêneo, pois há diferentes 
aspectos comportamentais, conforme a faixa etária e o estrato social" assinala. "Também 
existem significativas diferenças regionais." 
 
No caso das idades, por exemplo, o consultor vê três grupos distintos. O primeiro inclui as 
crianças de O a 2 anos, totalmente dependente dos pais. O que vale, nesse caso, segundo ele, 
é o que a mãe valoriza na relação com o filho, o que considera relevante para que cresça 
saudável e feliz. Entre 3 e 8 anos surge a autonomia da criança. É a fase da fantasia. É quando 
o personagem que representa a marca adquire grande importância. Ainda nessa fase, entre 6 
e 7 anos, o conceito de marca passa a ser plenamente compreendido. Entre 8 e 12 anos, 



sofisticam-se os critérios que pautam as decisões de compra. As escolhas passam a depender 
de relações com os amigos (troca de impressões sobre os produtos e serviços), da observação 
dos iguais e da troca de informação nas diversas plataformas tecnológicas. "Na pré-
adolescência, por exemplo, eles passam a rejeitar a fase anterior, o que inclui a negação de 
produtos associados ao universo infantil", explica. "É quando eles começam a se mirar no 
adolescente e adotar seus valores." 
 
Rabelo afirma que se deve dar especial atenção às diferenças entre meninos e meninas. Em 
sua análise, as garotas são mais sociáveis, influenciam-se mutuamente e trocam informações 
em diálogos mais longos e freqüentes. "Elas tendem a buscar afinidades no contato com as 
amigas", diz. De alguma forma, os meninos também vão atrás dessas parcerias. No entanto, 
focam mais na escolha de um desafio comum. Eleito esse objeto de entretenimento, passa a 
valer a competição. Afinal, os garotos são mais propensos ao jogo e à construção de processos 
interativos marcados pela rivalidade e pela busca de superação. 
 
Há mais uma armadilha na avaliação das pesquisas sobre o universo infantil. "O conceito de 
classe social engana, pois mostra os ganhos e estilos de vida de uma família. Hoje, entretanto, 
em muitos desses núcleos, as crianças têm um padrão de consumo superior ao de seus pais", 
esclarece Rabelo. 
 
De acordo com os estudos, muitos adultos abdicam de prazeres e sujeitam-se até a passar 
necessidades para concretizar os sonhos dos filhos. É o caso de chefes de família que deixam 
de ir ao jogo de futebol para comprar um computador a prestação para as crianças. 
"Atualmente, a educação é muito valorizada pelos pais, inclusive nos setores menos 
favorecidos", analisa. "É o caminho para a desejada ascensão social." 
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