
MERCADO

Publicidade busca saídas
Movimentos de empresas e entidades mostram como a indústria de produtos infantis reage
a propostas e medidas que restringem a propaganda e reforçam o valor da autorregulamentação
FELIPE PORCIÚNCULA

A publicidade de produtos
infantis é cada vez mais desa-
fiante para o mercado. E isso
não é exclusividade do Brasil.
No mundo todo, diversos países
assistiram nos últimos anos a
movimentos da sociedade e me-
didas governamentais que colo-
cam em xeque a comunicação
de artigos e serviços para crian-
ças, especialmente as pequenas.

Por aqui, o tema vive um

momento mais agudo. Órgãos
de defesa do consumidor têm
recebido ações que pedem
restrição a campanhas publici-
tárias e, na esfera pública, há
propostas que também fazem
cerco à propaganda. Recente-
mente, a Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa)
promoveu audiência públi-
ca sobre regras que poderão
nortear a comunicação de al-

guns produtos alimentícios.
Entre os diversos aspectos

dessa questão, discute-se tam-
bém se a mensagem deve ser
dirigida apenas aos pais. "Como
não existe uma única verdade,
todo debate é bem-vindo. Mas
não há espaço para os que se
consideram donos da verdade,
melhores do que os demais,
nem para aqueles que usam
a causa para se sentir bem e

ganhar exposição", afirma Luiz
Lara, presidente da Associação
Brasileira das Agências de Pu-
blicidade (Abap).

Criar normas para a publici-
dade infantil não é um assunto
novo. Desde 1978, o Conselho
Nacional de Autorregulamen-
tação Publicitária (Conar) vem
implementando regras nesse
sentido. Em 2006, elas ficaram
mais rígidas: a publicidade não

poderia mais estimular crianças
e jovens ao consumo excessivo
de alimentos e bebidas nem
menosprezar a alimentação
saudável.

De todo modo, hoje há quem
defenda a retirada total do
intervalo comercial durante os
programas voltados ao público
abaixo de 12 anos e até quem
ache essa discussão uma perda
de tempo. Em entrevista ao



Meio & Mensagem, o presi-
dente do Conar, Gilbert Leifert,
afirmou que não é a publicidade
que faz mal. Se o produto está
liberado para as prateleiras do
supermercado, isso significa que
pode ser anunciado.

No lado de quem defende
as restrições legais, um dos
argumentos é de que, em países
desenvolvidos, a publicidade in-
fantil tem bastante controle. "No
caso de campanha de alimentos
com alto teor de calorias, gor-
dura saturada e açúcar o rigor é
ainda maior. Na Inglaterra não é
permitido esse tipo de anúncio
em qualquer programa que in-
clua crianças na audiência", diz
Isabella Henriques, do Instituto
Alana — que, por meio do Pro-
jeto Criança Consumo, monitora
a publicidade e já entrou com
processos contra empresas no
Conar, no Ministério Público e
no Poder Judiciário.

Assuntos como esses es-
tão sendo discutidos por outro
poder, o Legislativo. O prin-
cipal projeto de lei relativo à
publicidade infantil é o PL nº
5.921/01, de autoria do depu-
tado federal Luiz Carlos Hauly
(PSDB-PR), que, ao longo de
oito anos, já passou por várias
mudanças. Uma das propostas
mais controversas desse projeto
é acabar completamente com a
propaganda destinada a crianças
(ler mais a respeito desse e de
outros PLs acima).

COMPROMISSO
No dia 25 de agosto, uma

parte da publicidade infantil
ficou mais restrita por decisão

de 24 empresas. A Associação
Brasileira da Indústria de Ali-
mentos (Abia), em parceria
com a Associação Brasileira de
Anunciantes (ABA), criou um
código de conduta com a adesão
voluntária das seguintes com-
panhias: Ambev, Batavo, Bob's,
Burger King, Cadbury, Coca-
Cola, Danone, Elege, Ferrero
do Brasil, Garoto, General Mills,
Grupo Bimbo, Grupo Schinca-
riol, Kellogg's, Kraft Foods, Mars
Brasil, McDonakfs, Nestlé Brasil,
Parmalat, PepsiCo Alimentos,
PepsiCo Bebidas, Perdigão, Sa-
dia e Unilever. Elas representam
em torno de 600 marcas.

Até l de janeiro de 2010, as
empresas se comprometem a
não investir em publicidade para
crianças com menos de 12 anos.
O acordo vale para programas
de TV e rádio, mídia impressa e
sites dedicados a esse nicho -

ou seja, aqueles que tiverem 50%
ou mais de audiência constituída
por crianças até essa idade.

Outra restrição diz respeito
a ações promocionais de bebi-
das e alimentos realizadas em
escolas para crianças dessa fai-
xa etária. A exceção, nesse caso,
refere-se a ações com propósi-
tos educacionais e esportivos
que ocorram sob solicitação da
direção da escola.

Do grupo que aderiu ao códi-
go, cerca de nove companhias fa-
zem restrições na própria matriz.
Algumas como Nestlé, Unilever
e Kraft Foods já adotavam no
Brasil uma linha de comunica-
ção muito semelhante à de seus
países de origem.

No caso do McDonald's,
medidas vêm sendo tomadas
há cerca de três anos. "Ain-
da em 2004, houve um forte
enrijecimento em relação à

publicidade para crianças. Já
naquele momento percebemos
que existia oportunidade de
abrir uma caixa de diálogo com o
consumidor. Como reflexo disso,
o McDonald´s criou, em 2006,
seu próprio código de autor-
regulamentação publicitária",
conta Eduardo Simon, diretor
de atendimento da Taterka,
agência que detém a conta.
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Com a Coca-Cola ocorreu
algo parecido. "A empresa, de
forma global, há dois anos já não
faz publicidade diretamente para
crianças até 12 anos, e sim para
seus pais. A adesão ao código
de conduta confirma o que era
feito e é importante também por
incorporar outras companhias",
explica Mauricio Bacellar, geren-
te de relações institucionais.

REAÇÃO
Esse movimento foi deflagra-

do pouco depois que a Anvisa fez
sua consulta pública a respeito
da publicidade de alimentos. En-
tre suas propostas estão: banir
a propaganda de produtos com
baixo valor nutricional, proibir
brindes ou o uso de personagens
de desenhos nas campanhas e
obrigar a veiculação de mensa-
gens sobre os perigos do consu-
mo excessivo.

Vale ressaltar que os termos
do acordo firmado pelas 24
empresas destacam o papel do
Conar como o fórum ideal para
avaliar abusos. Com isso, as
companhias reforçam o valor da
autorregulamentação. E, na prá-
tica, o movimento se apresenta
como uma resposta a medidas
governamentais ou tomadas pela
via jurídica.

Sobre a possibilidade de o
Congresso Nacional aprovar leis
ainda mais rigorosas, a Coca-
Cola aguarda uma definição por
parte dos parlamentares. "Se
houver uma lei muito radical
de restrição da publicidade
infantil, isso afetará a todos.
Em nossa opinião, o melhor
caminho é respeitar o papel do
Conar, que já faz esse controle e
determina os limites desse tipo
de publicidade. Cercear o direito
da sociedade à publicidade não
é o melhor caminho", pondera
Bacellar.

Por outro lado, críticas
ao acordo das companhias já
surgiram. Uma delas é que a
programação na TV destinada
ao público em questão está
longe de ser majoritária. Ou
que o alcance desse compro-
misso esteja limitado a outra
característica da audiência
televisiva. Segundo Isabela, do
Alana, a média de duração da
grade infantil no Brasil é de
duas horas e meia por dia, mas
a audiência desse público é de
cinco horas e meia. "Isso signi-
fica que as crianças estão vendo
programação de adulto, o que é
outra distorção", afirma.

Não está claro no momento
qual caminho será seguido: a
autorregulâmentação ou a in-
terferência do Estado. O que é
evidente é que muita discussão
ainda está por vir. "Teoricamen-
te, a publicidade brasileira pode
sobreviver e prosperar sem a
publicidade voltada ao público
infantil. Quem terá mais dificul-
dade para sobreviver serão as
programações infantis. Não ha-
vendo publicidade, não haverá
programação. Quem perde, em
última instância, são as crian-
ças. E também toda a sociedade
brasileira, que se dobrará à von-
tade ditatorial daqueles que se
julgam superiores para decidir
pelos demais o que estes devem
ler, ouvir e assistir", argumenta
Luiz Lara, da Abap.

Retrato do
jovem midiático

Como forma de conhecer
melhor o público infanto-juvenil
ávido por consumir todos os
tipos de mídias, uma estratégia
importante para o mercado é
segmentar ainda mais as pesqui-
sas para saber detalhes dos há-
bitos e gostos desta geração. Os
resultados apontam a internet
como o grande espaço interativo,
no qual eles se encontram, ex-
pressam o que pensam e passam
grande parte do tempo.

"Realizamos diversos tipos de
pesquisas com o público infantil
e seus responsáveis. Esses es-
tudos abrangem questionários,
enquetes online, mensuração
da preferência de audiência e
focus groups. Além disso, as-
seguramos que os programas
atinjam as metas educacionais e
de avaliação como rede de TV",
afirma Fernando Medin, diretor
geral e vice-presidente sênior da
Discovery Networks.

As respostas são bem variadas,
mas o principal consenso é que
os jovens não só passam muito
tempo online como conferem ao
mundo virtual um sentido de au-
tenticidade da informação. A TV já
perdeu há muito tempo seu trono
de preferida. Apesar de ser vista
por 99% dos jovens de 12 aos 18
anos, segundo o Ibope, ela não é
considerada a formadora principal
da cabeça dessa turma.

Responsável pelo estudo
Dossiê Universo Jovem — que
chegou à quarta edição no ano
passado, com a sustentabilidade
como tema c e n t r a l , a MTV
ouve pessoas entre de 12 a 30
anos, das classes A, B e C em
Belo Horizonte, Brasília, Ma-
naus, Rio de Janeiro, São Paulo,
Recife, Salvador e Distrito Fede-
ral para saber o que eles pensam.
Um dado importante é que a
internet é acessada na maioria
dos casos pelas lan houses (58%
das respostas).

Outro ponto a ser considerado
pelas marcas interessadas em
investir no público: as conversas
online giram em torno de mú-
sica (37%), esporte e profissão
(26%). E, de acordo com o Dos-
siê, o uso da mídia social e do

Resultados das pesquisas da Viacom impulsionam grade de seus canais. A novela Isa TKM,
do Nick, ganhou expansão para internet, com direito a comunidade no Orkut

SMS cresceram bastante entre
2005 e 2008. Quatro anos atrás,
14% dos entrevistados utilizavam
o Orkut. No ano passado, esse
índice pulou para 83%. Já a troca
de mensagem passou de 43%
para 81% no mesmo período.

Em outro estudo, desta vez
do próprio Orkut, constatou-se
que o maior interesse na internet
é por foto e vídeo, com 67% das
preferências, seguido de conhe-
cimento geral, com 65%, e tecno-
logia, com 63%. A pesquisa, feita
neste ano, apontou as razões
para o ingresso em redes sociais.
O motivo principal é encontrar
amigos (90%) e buscar conhe-
cidos (89%). A terceira razão é
fazer novos amigos (78%).

A novidade é que existe uma
boa aceitação de anúncios de
produtos nas redes sociais. Para

28% dos entrevistados, as peças
são atraentes. Quando se trata de
publicidade, 65% querem saber
de novos itens, enquanto 60%
desejam conhecer as caracterís-
ticas do produto. Além disso, 81%
não acham tão ruim participar
de uma comunidade virtual com
patrocínio de uma empresa.

O perfil de consumo em que o
canal pago Boomerang resolveu
investir é o denominado tween,
ou pré-adolescente — meninos
e meninas entre 8 e 14 anos, o
que concentra 15% da população
brasileira. No mundo, esse seg-
mento representa um mercado
de U$ 25 bilhões.

Um dado relevante do estudo
— divulgado em agosto — é que
a decisão das compras cresce



com a idade. Dos meninos entre
oito e dez anos, 5% se conside-
ram compradores. Na faixa dos
14 anos, essa fatia pula para
25%. No caso das meninas, nos
mesmos grupos etários descri-
tos, elas saem de 6% para 24%.
Tanto eles quanto elas apontam
que o primeiro item do qual não
se esquecem ao sair de casa é o
celular: as respostas são 56% e
61%, respectivamente.

Realizada em maio, a pesquisa
foi dividida na fase quantitativa —
entrevistando 1.036 tweens das
classes A, B e C, via internet — e
duas pesquisas qualitativas, com
um público mais seleto. Como
critério para caracterizar as tribos,
foram definidos seis grandes gru-
pos, de acordo com as conclusões
das entrevistas: esportistas (as
meninas, principalmente, não
tiram os olhos de suas performan-
ces), briguentos ou bagunceiros
(chamam a atenção pelas confu-
sões armadas e por tirarem notas
baixas na escola), patricinhas ou
playboys (querem aparecer e
usam muitos acessórios), nerds
(estudam muito, são bem vistos
pelos mais novos e detestados
pelos quase adolescentes), emos
(muito sensíveis e choram com
facilidade) e populares (adorados
por todos).

Outro dado valioso para o mer-
cado publicitário foram as marcas
preferidas por essa garotada (ler
mais no quadro). Desde tênis
até equipamentos eletrônicos,
existe um detalhamento de como
esses tweens consomem e quais
as combinações que abominam.
"Segmentos como as operadoras
de celular, maquiagem e grifes
de roupas precisam enxergar os
pré-adolescentes como um filão
a ser conquistado. O estudo de-
monstrou que esse público sabe
o que quer e que não deseja ser
tratado como criança", afirma
Rafael Davini, vice-presidente
de publicidade e marketing para
Brasil, Miami e México da Turner
International do Brasil.

Isso fica mais evidente quan-
do o assunto é tecnologia. Se-
gundo o estudo Paidecendo no
Paraíso, da Viacom Networks
Brasil, proprietária dos canais
Nickelodeon, Nick Jr., Vhl e
MTV Hits, 40% dos pais e mães
entrevistados dizem que os ex-
perts da casa são os filhos. Eles
admitem que ficou para trás o
tempo do "não mexa aí".

Nesse cenário, é natural que
a influência dos filhos na decisão
de compras desses itens tam-
bém seja alto. Vale conferir os
índices: celular, 44%; TV, 39%;
computador, 38%; e provedor
de internet, 28%. Outro reflexo,
tanto da mudança do papel dos
pais em casa quanto da influên-
cia das crianças na aquisição de

eletrônicos, é comprovado pelo
número de lares que possuem
videogames: 61%.

Uma das conclusões mais
importantes é que os pais es-
tão mais presentes nas tarefas
domésticas, o que significa que
eles têm conversado mais com
os filhos. "Esse diálogo resulta
em um encontro entre o afeto
e a autoridade. Um dos mo-
mentos em que isso mais acon-
tece é na hora em que ambos
veem televisão", analisa Beatriz

Mello, gerente da pesquisa.
Os resultados da pesquisa,

que vem sendo realizada desde
2006, em certa medida influem
na grade do canal Nick, que
busca comprar novos progra-
mas que falem a linguagem
dos jovens. Um exemplo é a
novela venezuelana Isa TKM,
recentemente exibida, em que
a protagonista tem Twitter, blog
e até comunidade no Orkut. A
segunda parte, chamada de Isa
TKmais, estreia em breve.

Text Box
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Movimento rumo à audiência
Emissoras procuram se aproximar da garotada com projetos que se estendem à web

As TVs no Brasil, cada vez
mais, buscam audiência na in-
ternet. Esse esforço pode ser
comprovado pela ocupação dos
mais variados espaços virtuais:
de blogs ao Twitter e à presença
nas redes sociais, de atrativos
para celular e MSN a games. A
proposta é aproximar a telinha
da linguagem falada por crianças
e adolescentes. E isso significa
que os telespectadores vêm
interferindo como nunca na pro-
gramação de emissoras abertas
e por assinatura.

Um bom exemplo é o progra-
ma Ger@l.com, exibido em julho
na Rede Globo. A história girava
em torno de jovens moradores
de um condomínio, em que ado-
lespentes absolutamente conec-
tadas à internet se aproximavam
da banda WWW, composta por
cinco garotos. O grupo existe
de verdade; já as meninas são
personagens. Apesar do término
da atração, seus personagens
continuam interagindo com o
público por meio dos blogs assi-
nados pelos protagonistas.

Uma prova do impacto da sé-
rie na audiência são os números.

dezenas de scraps no Orkut
desejando-lhe melhora. Outro
exemplo foi a homenagem ao
cantor Michael Jackson com
um moonwalk coletivo. Foi um
dos vídeos mais vistos no portal
Globo.com.

No último dia da atração, o
site chegou a receber mais de
700 mil visitas. A média diária de
audiência beirou 500 mil visitan-
tes. Mais de 12 mil comentários
foram registrados em todos os
blogs: por volta de 3,5 mil no blog
da Neca, 5,5 mil no do B Menor,
mil no Webséries, 500 no Fórum
e l, 5 mil no Vídeo Key.

Nessa linha de usar todas as
plataformas virtuais, a MTV faz
parte de quatro dos dez Twitters
mais acessados no Brasil, além
de ter um setor de novos negó-
cios dedicado somente à área de
celular. "Como vários dos nossos
VJs já participam do mundo das
novas mídias, é natural que isso
aconteça. O que queremos é
usar esses ambientes para nos
comunicar melhor com o público
jovem", explica Cris Lobo, dire-
tora de programação.

O Orkut é mais uma estra-

Durante a exibição, foram mais
de 2 milhões de acessos ao site
do programa (http://geral.com.
globo.com), quatro comunida-
des lotadas no Orkut e mais de
12 mil seguidores no Twitter.
"As idéias são de fácil acesso
para todos. Para eles, é como
conhecer um novo amigo e, ao
mesmo tempo, achar que você já
o conhece há muito
tempo — ou seja,
total identificação",
explica Roberto Tal-
ma, diretor de nú-
cleo da TV Globo.

Outro aspecto re-
levante é que a res-
posta era imediata
para situações que
aconteciam na série.
Esse foi o caso da
personagem Neca,

tégia de aproximação. Nele, a
emissora faz pesquisas para sa-
ber o que os internautas acham
dos seus programas. Muitas
vezes alguns deles são convida-
dos a dar entrevistas em virtude
das opiniões ou preferências
musicais que revelam. Como
modo de firmar esse vínculo, a
MTV vem fazendo um progra-

que ficou gripada. O
programa recebeu

ma inteiro online,
chamado Sessões
MTV, realizado ao
vivo no site, sempre
com quatro bandas
novas. Posterior-
mente, uma versão
editada é exibida
na TV.

"A grande van-
tagem da nossa au-
diência é que ela
admira a postura da
emissora em relação
a temas como meio ambiente e
violência. Ou quando deixamos
clara nossa opinião contra a
guerra do Iraque. Isso ajuda a
estabelecer um vínculo mais
forte com o público", exemplifica
Cris. Outra diferença da MTV em
relação às suas concorrentes é
ter uma linguagem menos rígida

e que é usada nas gran-
des campanhas a favor
dessas causas.

Quem também vem
preparando novidades
é a TV Cultura, que
promete estrear um
programa nesta terça-
feira, 8, todo antenado
com ondas da web. As-
sim como o nome, todo
o seu conteúdo será de-
finido pelo público, que

Cris Lobo, da MTV: emissora está presente em todas as plataformas virtuais.
"Usamos esses ambientes para nos comunicar melhor com o público jovem"

poderá enviar vídeos,
textos e fotos que serão

Ger@l, da Globo, integrou TV e internet. Mesmo fora do ar, atração atrai au-
diência via blogs, site e mídia social, promovendo identificação com o público

veiculados sem cortes. Trata-se,
portanto, de uma construção
coletiva. "A proposta é experi-
mentar a radicalidade de inte-
ragir diretamente com os jovens.
Resolvemos entrar de cabeça
na possibilidade de que inter-
net e TV falem uma linguagem
em comum", afirma Âmbar de
Barros, coorde-
nadora do núcleo
infantojuvenil da
Fundação Padre
Anchieta.

Provisoria-
mente chamada
de Programa
Novo, a atração

- que será di-
ária — tem um
endereço virtual
(www.tvcultura.
com.br/progra-
manovo) para

que os internautas
votem na melhor pro-
posta para batizá-la.
Também estará nas
redes sociais e, mais
adiante, pode ir para
o mobile, conforme
aponta o coordena-
dor de conteúdo e
qualidade da Cultura,
Gabriel Priolli. "É um
programa concebido
para ser consumido
nas duas mídias ao

mesmo tempo, sem contar o ce-
lular, que também será integrado
com o tempo", declara.

Em março deste ano, a Cul-
tura já tinha aberto a porta para
esse formato durante o Dia In-
ternacional da Criança, quando
resolveu entregar a produção
inteira de um programa para os

Com Temporada de Moda, coproduzido por Boomerang e
revista Capricho, o canal aposta em produção local



adolescentes. Eles fizeram todas
as etapas de execução de um ví-
deo. "O nosso desafio é escutar o
público de diversas formas. Eles
fizeram a programação e vieram
à televisão para dizer o que pen-
sam", enfatiza Âmbar.

INOVAÇÃO
Entre os canais por assi-

natura, uma estratégia para
atrair audiência é investir em
produções locais. É o que fez
o Discovery Kids, que apostou
na animação Peixonauta, entre
outros programas feitos por aqui.
"O foco na qualidade da nossa
programação e a busca contínua
por inovação são os principais
fatores aos quais podemos atri-
buir o crescimento da nossa
audiência", diz Fernando Medin,
diretor geral e vice-presidente
sênior da Discovery Networks.
Ele acrescenta que o Discovery
Kids é preferido por crianças
entre quatro e 11 anos.

O site do canal registra média
de 15 milhões de page views
por mês, atingindo até mesmo
pessoas que não têm TV por
assinatura. O seu conteúdo é
uma extensão da grade televisiva
com atividades, jogos e conteúdo
próprio destinado às crianças e a
seus pais. O Discovery Kids Mo-
vei é outra plataforma que a rede
oferece. Por exemplo, clientes
da TIM podem assistir a alguns
personagens do canal.

Quem também aposta suas
fichas em produção local é
o Boomerang. Com estreia
prevista para quarta-feira, dia
9 de setembro, o programa
Temporada de Moda Capricho,
um docu-reality no qual 20 es-
tudantes de moda competirão
por um estágio de seis meses
no departamento de estilo da
revista Capricho, da Editora
Abril. Serão 13 episódios com
uma hora de duração cada. A
realização é da Primo Filmes.

Os participantes foram recru-
tados nas principais faculdades
de moda da capital paulistana.
A cada capítulo, terão tarefas
a realizar, sejam elas glamoro-
sas ou ingratas, como produzir
um visual com orçamento bem
limitado, desenvolver um look
partindo dos sapatos ou inspi-
rando-se em filmes retratando
décadas passadas. Ao final de
cada episódio, um participante
será eliminado.

Como a Capricho é quinzenal,
as produções feitas pelos partici-
pantes se tornarão o editorial da
revista em uma semana e, na se-
guinte, serão publicadas no site.
Graças à integração com a web
será possível ver os candidatos
produzindo na quarta-feira à noi-
te o que estará nas bancas — ou
na internet — na quinta-feira.

O que eles estão fazendo
Para definir estratégias, a questão é acertar o que consome a geração que nasceu conectada

A geração que nasceu digital
consome a web de uma maneira
bem diversa do que a nossa. Isso
está claro. Se a moda empurra a
população adulta para o Face-
book e o Twitter, os mais jovens
não estão assim convencidos
a entrar nessas redes sociais.
Principalmente a garotada. Ao
menos é o que estudos interna-
cionais têm demonstrado (ler
mais abaixo).

Adepta da filoso-
fia de que o que não
está na internet, não
existe, a geração
online prefere a web
pela possibilidade de
fazer várias coisas
ao mesmo tempo:
MSN, Orkut, TV, mú-
sica, troca de fotos e
de imagens. Outro
ponto em comum:
a garotada gosta de
se relacionar. Daí,
aposta-se muito nas
redes sociais e nas
ferramentas que au-
mentam a conectividade.

Pelo fato de ser um vício
nacional, o MSN tornou o Brasil
, com 45 milhões de usuários, o
país com mais associados dessa
plataforma no mundo. Por isso,
tem sido usado por várias mar-
cas para campanhas de impacto
voltadas para os jovens. Foi o
caso da Fiat, que fez uma cam-
panha no messenger do Strada
Adventure com direito a um jogo
de improviso.

Outro exemplo foi a campa-
nha "LG Messenger", criada pela
Sinc, que também aconteceu
no MSN. O resultado é que a
criançada, os pré-adolescentes
e os teens compareceram em
massa. Então, a Sinc lançou um
desafio: os adolescentes teriam
de dar um nome ao aplicativo do
celular. Em 15 dias, já eram mais
de 30 mil frases e nicknames
inventados para o aplicativo.

Mas há quem olhe a mídia
social como um grande filão de
mercado ainda não devidamente
inexplorado. "Esse é o nosso de-
safio. É preciso entender como
os internautas se relacionam
com essas redes para fazermos
trabalhos mais eficientes", afir-
ma Juliana Constantino, diretora
de criação da AgênciaClick.

"Não adianta quer anunciar
de forma tradicional dentro das
redes que não funciona", alerta
Patrícia Andrade, diretora exe-

cutiva da TV1, que TV1 criou
um núcleo só para trabalhar com
isso. E fez uma ação inusitada.
Depois de pesquisar nessas
redes como as meninas lidavam
com produtos de maquiagem
para uma campanha de O Boti-
cário, encontraram uma adoles-
cente que ensinava suas amigas
a usar o batom, entre outras
dicas sobre beleza. A garota foi

Juliana Constantino,da AgênciaClick:"É preciso entender como os internautas
se relacionam com as redes sociais para fazermos trabalhos mais eficientes"

contratada para fazer parte da
campanha com filmetes sobre o
tema. A idéia deu certo: as con-
sumidoras se identificaram de
cara com a "maquiadora". Como
dentro das redes, a menina era
uma formadora de opinião, hou-
ve grande retorno à marca.

Dentro dessa linha, outra
iniciativa foi uma campanha do
Guaraná Antártica que começou
pela web e se expandiu para a TV
e para a revista Superinteressan-
te. É uma série de dez progra-
metes chamada Os Guardiões
(dupla que protege a fórmula
secreta do refrigerante). Existe
uma comunidade no Orkut que
discute o final da aventura. O
valioso é que a TV1, contratou
semeadores - usuários que co-
nhecem muito bem essas redes

sociais - para fazer uma movi-
mentação em torno da história
e mobilizar os internautas a
desvendar a trama.

Um ponto a lembrar é que a
geração digital é bastante ativa
e deixa claro o que gosta ou não.
Muitas vezes tomam a liderança
e desenvolvem os serviços que
desejam. De certo modo, essa
característica impulsionou o sur-

gimento do Face-
book, que foi dese-
nhado quando seus
fundadores ainda
estavam na univer-
sidade. "Eles não
ficam esperando por
uma solução. Vão
atrás dela. Mídias
como o Facebook,
que foram desenvol-
vidas por jovens, ob-
viamente entendem
o que eles querem.
Outras vão ficando
para trás por que
não entendem que
eles não são simples

consumidores, mas participan-
tes ativos no desenvolvimento
dessas plataformas", sentencia
Mauro Cavalletti, diretor execu-
tivo de criação da R/GA.

MOBILE MARKETING
É essa interatividade que

vem dando o tom do ambiente
virtual. Um exemplo é o mobile
marketing. Um case que ilustra
as oportunidades de atingir o
jovem, que não larga de seu celu-
lar, é uma campanha da Trident.
O filme da TV mostra uma garota
que dá uma baforada refrescan-
te no vidro do metrô depois de
mascar o produto e escreve um
número do telefone. O detalhe é
que esse telefone existe e quem
ligava escutava a voz da garota
falando com um tom de paquera

e dando a dica de entrar no site
da marca.

Hoje esse mercado no Brasil
gira em torno de R$ 20 milhões,
mas as possibilidades são imen-
sas. "Principalmente para o pú-
blico jovem o celular é um amigo
inseparável. Ele não o desliga",
afirma Marcelo Castelo, da F.biz.

Outro exemplo é um traba-
lho feito para Seda Teens, que
ganhou em 2008 o prêmio de
melhor mobile case na categoria
branding pela Mobile Marketing
Awards (MMA). A F.biz fez a
campanha que integrou web,
SMS, WAP e cinema. Além
disso, a pedido da Unilever, a
F.biz viabilizou, junto à Nokia, o
desenvolvimento de um celular
exclusivo Seda Teens.

Rosa, o aparelho veio em
uma embalagem Seda Teens,
com pingentes e adesivos. Vinha
também carregado com um jogo
exclusivo. O equipamento ainda
contava com uma música do NX
Zero (banda reverenciadapelas
garotas). O sucesso foi tanto que
o lote previsto para durar um
ano esgotou-se em menos de
três meses.

Um diferencial do celular é
que ele permite várias possibili-
dades como sites móveis, men-
sagem de voz e SMS, os famosos
torpedos, tão preferidos dos
jovens. Isso vem sendo usado
para integrar mídias mais tradi-
cionais. O Banco do Brasil, por
exemplo, fez um anúncio em que
o jingle poderia ser baixado no
celular após envio de torpedo.

"O SMS é uma grande al-
ternativa ao correio no caso de
promoções. Em vez de se enviar
as embalagens por carta, a opção
é enviar pelo celular um código
contido na embalagem. Além de
mais rápido é menos da metade
do preço", explica Castelo.



Games, a nova mídia
O mercado inter-

nacional de games
gira hoje em torno
de US$ 30 bilhões,
ainda muito concen-
trados nos consoles.
Mas, com sua fatia
em crescimento, já
investe em jogos on-
line e para celular.
Devorada por ado-
lescentes do mun-
do inteiro como a
grande linguagem
comum das turmas,
principalmente de
meninos, os games
começam a ganhar
espaço no mercado
publicitário como for-
te ferramenta de re-
tenção desses jovens
na web. Segundo esti-
mativas de mercado,
quando uma marca
usa o game em suas
campanhas virtuais,
o tempo de permanência do
jovem quadruplica na frente do
micro ou do celular.

A vantagem é que a resis-
tência à publicidade dentro dos
games ainda é pequena, o que
torna o próprio jogo um grande
espaço para anunciar. É o que se
chama publicidade sem quebra,
pois o tempo inteiro o jogo se
mistura com a exposição dos
produtos. "Diferentemente da
televisão, em vez de o anúncio
parar o entretenimento ele faz
parte da diversão", lembram
Chico Baldine e Tiago Ritter, di-
retores da WShaus, que trabalha
com advergames.

Esse é caso do game massivo
Taikodom, lançado recentemente
(e que pode ser jogado por mi-
lhares de pessoas), no qual
as marcas fazem publicidade
dentro do jogo. "Como o game
acontece no século 23, os anún-
cios são contextualizados para
essa época", lembra Tarquínio
Teles, CEO da Hoplon. Esse é
o station door (que são grandes
outdoors), visualizado durante
o jogo. Há outro formato, o post
game, que pode ser visto após o
final e remete o consumidor ao
site do produto. "Precisa haver
respeito aos usuários para que
eles não sintam que a marca
atrasa seu ritmo. É necessário
que faça parte da lógica do jogo",
lembra Tertulio.

E cada vez mais existe intera-

Chico Baldine e Tiago Ritter; da agência W3haus, que trabalha com
advergames: diferentemente da TV, anúncio no jogo faz parte da diversão

cão entre as mídias. É o caso do
projeto Warland Online, da Tili-
bra, que tinha como público-alvo
meninos em idade escolar. Tendo
por tema a batalha entre os clãs

Orcs e Humanos, o
jogo acontecia com
cartas anexas aos
cadernos da marca.
A iniciativa migrou
para o ambiente onli-
ne, complementando
o que já ocorria no
off-line.

Warland tinha
funcionamento seme-
lhante ao de clássicos
jogos de estratégia de
tabuleiro dos anos
70: um personagem
ataca o adversário
sem saber quais são
seus poderes. O ob-
jetivo é pegar a carta
Amulet ou acabar
com o exército do
adversário. O dife-
rencial é que quem
tinha o caderno Tili-
bra podia inserir um
código secreto no
site e obter mais pon-

tos em suas cartas, além de ter
acesso a conteúdos exclusivos.
Os jogadores que acumulavam
mais pontos no gamesite tinham
acesso a cartas exclusivas para

imprimir, o que lhes permi-
tia surpreender os adversá-
rios no jogo em versão off-line.

VÁRIOS AMBIENTES
O Brasil é um dos países em

que mais se consomem jogos ele-
trônicos. Uma prova disso é que,
antes mesmo do lançamento do
console Xbox pela Microsoft, em
2006, o País já era o oitavo maior
usuário do site da marca. "Aqui

Teles, da Hoplon, criadora do game Taiko-
dom: marcas devem seguir lógica do game

a exigência pela sofisticação é
muito grande. Para produzir jo-
gos para esse mercado é preciso
alto nível, pois os jovens sabem
muito bem o que querem", expli-
ca Milton Beck, diretor de entre-
tenimento e varejo da Microsoft
Brasil. A média de permanência
do jogador é de 6 a 30 horas
contínuas na frente da tela.

As plataformas são variadas:
tanto para consoles quanto para
celulares e web há opções di-
versas, mas cada ambiente tem
seu perfil. Os consoles são mais
games de convivência pois, como
são jogados na sala, tendem a ser
compartilhados com a família. Os
jogos online são mais individuais
ou podem ser jogados com ami-
gos na internet. E os do celular
são games rápidos, para passar
o tempo.

Na internet, de forma geral,
os meninos são os maiores usuá-
rios. Um dos preferidos pela
"turma que gosta de matar" é
Counter-Strike, jogado, na maio-
ria das vezes, em lan houses. "A
garotada passa as madrugadas se
matando", lembra Marcos Khalil,
da rede de lojas Uz Games. Há



Kalil, da Uz Games: uma faceta dos jogos
é transformar usuário em personagem

também jogos específicos para as
meninas, como The Sims 3, que
simulam a vida como uma nove-
la, nos quais elas podem montar
desde a roupa da personagem
até o seu quarto.

Mas o jogo Habbo é o cam-
peão de audiência para ambos os
sexos. Apesar de ser gratuito, o
grande lance desse jogo é comprar
créditos para adquirir produtos
expostos. "Trata-se de um jogo
de status, pois se um garoto não
consome é logo taxado de 'durão'
pelo resto da turma", afirma Mar-
cos Khalil, da Uz Games.

Outra faceta dos games é
transformar o usuário em um
personagem, pois permite um
tipo de ousadia que, em muitos
casos, na vida real, não consegue
exercer por conta da timidez.
"No jogo ele pode tudo", lembra
Khalil. A projeção é tão forte que
eles preferem arriscar um pedi-
do de namoro durante a partida
do que fora dela. Completando
a lista, está o Wii Sports Resort,
que roda no console Wii.

É importante entender que,
desde a pré-adolescência, a idéia
essencial é que, para gostar de
algo, o garoto ou garota precisa ter
a aprovação da sua turma. "Isso
vale para games e para marcas
também. Viver em turma é a mar-
ca de todos os seus passos; então,
ele só vai gostar de algo se aquilo
também agradar seus amigos",
lembra Ana Amélia de Cesaro, da
Play Consultoria Infantil.

Segmento de brinquedos oferece alternativas
Existem no Brasil 20 milhões

de crianças sem brinquedos.
Para mudar essa situação, a
Associação Brasileira dos Fabri-
cantes de Brinquedos (Abrinq)
espera investir no Programa
de Desenvolvimento Produtivo
(PDP), com linhas de crédito
do BNDES, R$ 100 milhões nos
próximos cinco anos. O projeto
tem dois grandes objetivos:
inserir o brinquedo nas ativida-
des lúdicas em 50 mil escolas e
ocupar o lugar da China como
maior fornecedor de brinquedos
da América Latina.

Um dos desafios do PDP é jus-
tamente modernizar a indústria
nacional, renovando seu parque
fabril e valorizando o design do
brinquedo brasileiro para agre-
gar mais valor a esse produto,
principalmente para a parcela
exportada, além de baratear em
5% o preço final para o mercado
interno. "Esse é um desafio de
longo prazo, mas que precisar
começar agora", afirma Synésio
Batista, presidente da Abrinq.
Um dos desafios é agregar valor
ao brinquedo brasileiro, pois mais
de 60% do total produzido é ven-
dido com preço de até R$ 30.

Em 2008, a situação era bem
desfavorável: o País importou
US$ 294,6 milhões e exportou
apenas US$ 11,5 milhões. "No
ano passado, a crise nos pegou
em cheio, o crescimento foi
de 6,5%, contra uma média de
10,5%. Mas já com a retomada do
market share em relação aos chi-

neses a situação deve melhorar",
acredita Batista. O setor vem fa-
zendo um grande esforço nesse
sentido — tanto que as plantas
industriais passaram de 300, em
2005, para 441, em 2008.

Há, contudo, quem nem tenha
sentido os efeitos dessa crise,
como a Estrela, que em relação
ao primeiro semestre de 2008
cresceu 30%. Essa performance
é alavancada pelo lançamento de
182 produtos até o fim de 2009.
"A cada ano precisamos renovar
pelo menos metade dos nossos
lançamentos. O oxigênio desse
negócio é a novidade", explica
Aires Leal Fernandes, diretor de
marketing da empresa.

Para divulgar esses lançamen-
tos, a Estrela, além da mídia tra-
dicional (como televisão e revis-
tas infantis), resolveu criar neste
ano uma verba para publicidade
digital com o patrocínio de sites
voltados ao público infanto-ju-
venil, como Iginho e Smart Kids.

CONCORRÊNCIA
Além dos produtos chineses,

o grande concorrente do brin-
quedo nacional continua sendo
o Playstation, não só por ser um
videogame, mas pela forma com
que o produto é comercializado.
"Infelizmente neste setor ainda
existe todo tipo de ilegalidade, o
que torna difícil a concorrência",
lembra Batista, da Abrinq.

Como saída, muitas marcas
começam a investir pesado nas
novas tecnologias. É o caso da

Grow, que colocou o famoso jogo
War na internet e em breve vai
disponibilizá-lo para celulares.
"Outra estratégia é que fizemos
uma nova versão do brinquedo
Perfil, na qual as dicas, que antes
vinham no tabuleiro, agora são en-
contradas no DVD que acompanha
o jogo", conta Gustavo Arruda,
gerente de marketing da Grow.

Além de incorporar acessó-
rios high tech, o setor acredita
que os brinquedos de tabuleiro

têm outra vantagem. "Eles po-
dem ser jogados na vida real e
permitem a interação com os
amigos e a família, sem precisar
ficar grudado à telinha", lembra
Fernandes. Ligada à onda eco-
lógica, a Estrela resolveu criar a
versão Banco Imobiliário Susten-
tável, na qual, em vez da compra
e da venda de terrenos, garante-
se a preservação dos recursos
naturais com a negociação de
créditos de carbono.

Synésio Batista, da Abrinq: um dos desafios é agregar valor ao brinquedo brasileiro
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