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Uma pesquisa do instituto InterScience aponta que mais de 70% das compras feitas pelos pais 
são influenciadas de alguma forma pelos filhos. Segundo a empresa, até 2010 o índice chegará 
a 80%. Essa é a principal razão que leva algumas empresas a investir em ações de marketing 
específicas para os guris. E, nesse quesito, o esporte surge como a opção preferida de muitas 
companhias.  
 
"As crianças e os adolescentes são muito tecnológicos. Isso não quer dizer, no entanto, que 
não pratiquem ou não gostem de esporte. Mas não gostam de imposição para fazer as 
atividades. Tem de haver uma motivação para isso acontecer", explica João Matta, especialista 
em marketing infanto-juvenil e professor da Escola Superior de Propaganda e Marketing 
(ESPM). Para ele, as marcas têm de ter uma prática de "guerrilha" com esse público, ou seja, 
estar em vários lugares ao mesmo tempo, inclusive com o poder público e não esquecer do 
ambiente on-line. Na sua avaliação, o esporte é uma das "artimanhas para um diálogo com 
esse público".  
 
Foi pensando nisso que a Bauducco resolveu patrocinar a FutCup 2009, um torneio esportivo 
entre escolas promovido pela TTK Marketing Esportivo. Há pelo menos três anos a empresa 
não fazia uma ação assim. "Geralmente, para esse segmento, usamos os meios de 
comunicação de massa. Mas, em 2009, queremos estender o contato direto", afirma Erik 
Volavicius, gerente de produtos da Bauducco. A marca vai patrocinar o evento com a linha 
"Recheadinho", lançada no início do ano. A idéia é estimular práticas de hábitos saudáveis das 
crianças e consumo de alimentos sem gordura trans.  
 
Gastos  
 
Dados da Institutional Business Consultoria Internacional (IBCI) mostram que os brasileiros 
gastam 1,75% da sua renda com esporte ou US$ 42,39 per capita por ano. Os americanos 
gastam US$ 551 (1,9% da renda). E, segundo informações do Núcleo de Estudos da Saúde, da 
Previdência e da Assistência Social da Fundação Getúlio Vargas (FGV), para cada R$ 1 
investido em esporte no Brasil, há um retorno de R$ 8,59 em "alavancagem social" - saúde, 
educação, luta anticrime, inclusão social. Talvez pelo fato de o Brasil ser "o país do futebol", 
esta modalidade acabou se tornando um dos principais focos das ações de marketing esportivo 
das empresas. É o caso da FutCup e também da Copa Danone, promovida pela Speed Sports. 
Ambos os projetos devem crescer nos próximos anos.  
 
A FutCup, por exemplo, tinha seis colégios participantes em 2004, número que chegou a 50 
em 2008- todos em São Paulo. Para 2010, a expectativa é expandir o campeonato para Rio de 
Janeiro, Belo Horizonte, Brasília e Curitiba. A competição, em três modalidades do esporte, 
com participação de ambos os sexos dos 7 aos 17 anos, dura 10 meses. Marcos Yano, diretor 
da TTK Marketing Esportivo, explica que, por questões pedagógicas - o entendimento do 
ganhar e perder - as crianças entre 7 e 10 anos não competem e ganham medalha, 
independentemente do resultado dos jogos. "As ações de marketing esportivo formam, de uma 
maneira simpática, um novo consumidor. Além disso, o esporte trabalha na formação da 
criança, com os conceitos de saúde e desafio. Que marca não quer ter esses atributos?", 
afirma Yano.  
 
A Copa Danone, por sua vez, é um evento voltado para meninas e meninos de 10 a 12 anos, 
em 40 países. No Brasil, foram 201 times, com a participação de 3 mil crianças. Para o ano 
que vem, segundo o sócio-diretor da Speed Sports, Eduardo Hatschbach, há a perspectiva da 
participação de outros estados, além de São Paulo. "Esse tipo de ação é uma boa forma de 
comunicação e mais barata que a propaganda tradicional. Além disso, abre oportunidades de 
relacionamento", lembra.  
 
Matta acrescenta, no entanto, que os gostos do público infanto-juvenil variam conforme a 
idade, alterando as preferências por produtos e marcas ao longo do tempo. "As empresas 
vêem esse público não só como primário, mas também como um futuro mercado", afirma.  



 
Segundo o especialista, o mercado de produtos primários ainda acredita que o que funciona é 
TV e ponto-de-venda. Mas, de acordo com ele, isso tem mudado: os pré-adolescentes (8 a 12 
anos), por exemplo, preferem o computador. "Para eles, a nova tecnologia é o celular, não a 
TV digital. Mas as empresas não sabem como trabalhar essa questão", afirma. Uma das "dicas" 
do especialista é pensar que as crianças brincam muito no computador, usam o celular e a 
tecnologia bluetooth. Assim, ações de marketing pelo celular podem ser úteis nas estratégias.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 18 dez. 2008, Empresas & Negócios, p. C8. 


