
Marcelo Tomaz
acredita que personagens
como os de toy art podem falar
direto à emoção das pessoas

Há muito tempo, a propaganda utiliza estrategicamente personagens como
meio de posicionar uma marca ou produto de forma agradável, simpática e
moderna. Até aí nada de novo. Se bem construídos, têm o poder de tocar as
pessoas, principalmente em um mundo carente de sentimentos como o atual.

Existem estilos dos mais variados para se construir personagens,
cada um com suas peculiaridades, cada um com seu apelo, mas o certo é que
todos devem acertar com firmeza o alvo, que é o coração das pessoas. Isso
mesmo, o co-ra-ção, aquele órgão responsável pela emoção. Lembram-se
dele? Aquele que costuma fazer com que às vezes a gente esqueça que tem
cérebro, e que, por isso, é tão importante e vulnerável. Frágeis, simpáticos,
alegres, tristonhos, caolhos ou desdentados, eles chegam como quem não
quer nada e dominam a cena, nos cativam, nos tornam súditos de suas
intenções, nos fazem gostar do que não gostávamos. Tudo isso porque entram
no nosso cotidiano pelos caminhos menos protegidos, ora por nossos filhos,
ora por nossos amigos, e assim como um cavalo-de-tróia, nos dominam
completamente de dentro para fora.

A grande tendência do momento no Brasil quando o assunto é
personagens chama-se Toy Art, movimento que surgiu no final da década de
1990, quando o designer Michael Lau apresentou, em Hong Kong, bonecos
Gl-Joe customizados com roupas no estilo street e hip-hop. Logo ganhou força
na Europa e Estados Unidos, chegando aqui no Brasil, claro, com um
delayzinho de aproximadamente 10 anos.

Associar uma marca a personagens com essa característica tem
rendido ótimos resultados. Eles são modernos, urbanos, trazem consigo uma
identidade artística que os torna cool e, por isso, influenciam no
comportamento da sociedade. Gigantes como o McDonald's e a operadora de
telefoniaTIM, entre outros, apostam nessa tática a fim de aproximarem-se do
coração (aquele, lembram?) dos seus clientes. Personagens e marcas
costumam andar juntos desde que o mundo é mundo, mas ultimamente essa
parceria tem sido cada vez mais observada. Se nos esforçarmos, vamos nos
lembrar de alguns casos como os Minus do Minuano, os Sharps da Sharp, a
esponjinha dançante da Assolan.os toyzinhos da Fanta, o bonequinho
translúcido da Vivo, os M & Ms... Todos eles construindo relações, direcionando
sentimentos e opiniões; tudo isso sem chamar muito a atenção do cérebro

(aquele outro...) para que ele não venha correndo construir
barreiras racionais que dificultem essa tão bela relação.

Com ou sem culpa, a Toy Art chegou e já
conquistou o seu espaço. Hoje, conta com uma legião de
admiradores, seguidores e colecionadores. É um
segmento respeitável e cada vez mais forte.
Essencialmente não está atrelada às marcas, é livre, e por
isso cresce tão rapidamente. Devemos tomar muito
cuidado ao limitá-la na forma de personagens perecíveis,
daqueles que hoje são "vanguarda absoluta" e amanhã
serão chamados no mínimo de datadas. Para mim, aToy
Art não é brinquedo não, e para vocês?
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