
De acordo com pesquisa da FKA - Facul-
dade de Economia e Administração da
USP, o mercado de produtos e serviços
destinados ao público infantil tem atingi-
do crescimento aproximado de 14% ao ano
(o dobro do mercado adulto), com movi-
mentação estimada em R$ 60 bilhões em
roupas, brinquedos, alimentação e servi-
ços. É um potencial de consumo de gente
grande.

Há, no entanto, no Congresso Nacional,
uma lei em tramitação que vetaria qualquer
tipo de comunicação comercial dirigida às
crianças. O mercado potencial continuaria,
em tese, existindo, mas as mensagens pu-
blicitárias dirigidas ao público infantil po-
dem ter os seus dias contados.

A tentativa do Congresso justifica-se em

nome da contenção de abusos o excessos
no contato das marcas com o público in-
fantil.

O desafio de agências, anunciantes e veí-
culos de comunicação está em não enfiar
os pés pelas mãos e equivocar-se no trato
de um mercado grande como se ele não
fosse composto por gente pequena. Crian-
ça, digital ou não, segue sendo criança,

"Antes, elas escreviam suas experiên-
cias em diários pessoais. Hoje, escrevem e
publicam em blogs", afirma Beatriz Mello,
responsável pelo departamento de pesqui-
sas da Viacom Networks Brasil. Segundo
cia, os perigos de vida das grandes cidades
Lambem continuam os mesmos de anos
atrás, só que, com a tecnologia, avançaram
para outros campos. "Aquela tão conhecida

frase 'não/ale com estranhos' serve tam-
bém para os dias de hoje, só que, em vez da
as crianças evitarem falar com estranhos
só na porta, da escola, elas estão conscien-
tes de que não devem falar com estranhos
na internet", acrescenta.

Beth Carmona, profissional de televisão
responsável por alguns dos conteúdos in-
fantis mais reconhecidos e premiados no
exterior, como o Castelo Rá-Tim-Hum,
hoje consultora e pesquisadora interna-
cionalmente renomada, em carta enviada
ao jornal MEIO & MENSAGEM alerta para oi
fato de que extinguir pura. e simplesmente
a propaganda voltada às crianças pode sig-
nificar o fim do conteúdo infantil nos meios
de comunicação.

Para Igor Fuga, sócio e diretor de mídia
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da 1D Lew'Lara\TBWA, há no Brasil uma
barreira por parte dos profissionais de
marketing quando se fala em utilizar a in-

Em busca de êxito e eficácia de comuni-
cação sem ferir padrões éticos de respeito à
criança, Suzana conta que, "para desenvol-

ternet como forma de comunicação com as
crianças. De um lado, as questões legais, de
outro, as de receio moral: "Há clientes que
acreditam que a simples presença de sua
marca na web pode já ser considerada in-

vasiva em meio ao público infantil".
Mariana Caltabiano, há nove anos desen-

volvendo conteúdos para crianças na inler-
net- criadora do portal wwvv.iguinho.com.
br, hoje com 1,8 milhão de usuários únicos
por mês -, acredita que o envolvimento do.s
pais é fundamental como aval da relação
entre os veículos e as crianças: "Crianças a
partir de 4 anos já se divertem na internet
junto com os pais, avós ou irmãos mais ve-
lhos". Com esse entendimento do público
mirim, o conteúdo do iGuinho faz parte do

[acervo digital do .Ministério da Educação e
diluíra.

Suzana Apelbaum, sócia e diretora de cria-
ção da Hélio Interactive, vai na mesma linha
de Mariana e lembra: "O público infantil é
provavelmente o mais complexo de ser atin-
gido pela comunicação. As idéias precisam
ser impactantes e extremamente relevantes,
além de terem de conseguir a aprovação dos
pais. Na internet, as campanhas interativas
dependem da aprovação e participação de-
les para que cheguem às crianças".

Suzana destaca ainda a relevância do
inundo digital diante das crianças de hoje:
"O importante não é o fato de as crianças
serem muftiplataforma e superconectadas.
Isso é básico. O que mais precisamos nos
atentar é para a relação entre elas e cada
meio. Especificamente em relação aos
meios digitais, a absorção é natural. Elas já
nascem com a internet c o celular fazendo
parte constante e importante da vida. Boa
parte de suas relações sociais é hoje cons-
trnída através dos meios digitais".

vermos recentemente o novo site de uma
marca de refrigerantes, estudamos profun-
damente o comportamento do público-alvo.
Utilizamos bases de entendimento a partir

da pesquisa Gen We - America Newest Ge-
tieraüon, da Iconoculture, participamos do
evento Kids Power 2008 e utilizamos o es-
tudo Multitasking Kids, desenvolvido pelo
Cartoon Network", relata.

Davi d Reck, sócio e diretor da Enken,
agência digital com diversos trabalhos fo-
cados no universo digital infantil, lembra
que "é fundamental aliar marketing com
educação, estímulo á compra com entrete-
nimento, comunicação de marca com res-
peito ao universo infantil". Ética e ações de
marca, portanto, caminhando juntas.

A eficácia dos meios digitais na conversa
com as crianças será crescente, num cami-
nho sem volta. Aliar respeito e eficácia se-
gue sendo o grande desafio,
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