
Lançado em agosto de 2009, o Compro-
misso Público de Publicidade Responsável,
documento assinado por 24 empresas e
duas associações pela ética na publicidade
infantil de alimentos e bebidas não alcoó-
licas, completa um ano envolvido em um
consenso e uma polémica. Anunciantes,
entidades do setor, especialistas e ONGs
concordam que, por mais que não tenha
causado mudanças profundas, o termo foi
benéfico à publicidade brasileira por pro-
mover debates sobre a responsabilidade
de atuação das empresas.

Por outro lado, quase que simulta-
neamente ao primeiro ano da assinatura
do acordo, o mercado publicitário viu a
Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa) - órgão federal responsável por
acompanhar e propor políticas sanitárias
- apresentar uma resolução que forçaria
fabricantes a colocarem alertas na pro-
paganda sobre os riscos à saúde que o

produto anunciado apresenta.
O compromisso público, firmado em 25

de agosto de 2009, inclui tanto empresas
que atuam no setor alimentício (AmBev,
Batavo, Bimbo, Bob's, Burger King, Cad-
bury, Coca-Cola, Danone, Elege, Ferrero,
Garoto, General Mills, Grupo Schinca-
riol, Kellogg's, Kraft Foods Brasil, Mars,
McDonald's, Nestlé, Parmalat, Pepsico
Alimentos, Pepsico Bebidas, Perdigão,
Sadia e Unilever) como as entidades de
classe Associação Brasileira de Anun-
ciantes (ABA) e Associação Brasileira da
Indústria Alimentícia (Abia).

O texto define que, além de seguirem
as normas estabelecidas pelo Conselho
de Autorregulamentação Publicitária
(Conar), as empresas se comprometem
a seguir três tópicos focados em crianças
de até 12 anos: não fazer publicidade es-
pecífica, a não ser que o produto atenda
critérios nutricionais; não realizar eventos

para a faixa etária em colégios, a não ser
que solicitado pela direção; e promover
nas campanhas e embalagens de produtos
alertas e sugestões para práticas esporti-
vas e hábitos saudáveis.

POUCAS MUDANÇAS
O compromisso colocava como prazo

o dia 31 de dezembro de 2009 para que as
empresas divulgassem, "pelos meios que
julgarem adequados", políticas individuais
e critérios nutricionais de seus produtos.
Na prática, porém, o compromisso se
destaca no seu primeiro ano mais pelo
debate que incentivou dentro do setor
que por mudanças profundas. Empresas
multinacionais já seguiam políticas inter-
nacionais relativas à publicidade infantil.
Antes da assinatura do documento, filiais
brasileiras já agiam conforme políticas
internas de comunicação definidas na
matriz sobre como anunciar e se comu-

nicar com o público infantil. "O que elas
assinaram, elas já praticavam", resume o
professor de pós-graduação em Ciências
do Consumo Aplicadas da Escola Superior
de Propaganda e Marketing (ESPM), João
Matta. "A indústria estava muito acomo-
dada. Algumas multinacionais tinham
diretrizes, nem sempre aplicadas por aqui.
Um documento deste movimenta e faz
todo mundo pensar", enaltece.

Entre as multinacionais que assinaram
o documento, é possível perceber tanto
empresas que fizeram ajustes pontuais às
suas políticas internas quanto aquelas que
mantiveram a mesma conduta já praticada
antes do acordo. Exemplo do primeiro
caso é a Coca-Cola, que já tinha a política
de não anunciar seus refrigerantes em
programas infantis e, após a assinatura
do acordo, passou a restringir também a
publicidade em programas cuja principal
parcela da audiência fosse composta



por crianças. Empresas como
McDonald's e Kellogg's fazem
parte do grupo para as quais a
assinatura do compromisso não
passou de uma postura que "re-
afirmou os critérios" já adotados
por cada uma delas, como diz
o comunicado divulgado pela
fabricante norte-americana de
cereais.

TEXTO IMPRECISO
A semelhança entre as po-

líticas internas das signatárias
e o compromisso público fez
com que a própria ABA não
investigasse ou documentasse
os avanços do setor após a as-
sinatura. Segundo a entidade, o
monitoramento formal também
não foi necessário pela atua-
ção tanto do Conar como de
ONGs que fiscalizam o mercado
publicitário brasileiro, como o
Instituto Alana.

Ainda que admita que o com-
promisso assinado em agosto
represente um avanço, a orga-
nização sem fins lucrativos vê
como problema a imprecisão
do texto, que abre espaços para
exceções. "Como foi escrito, o
acordo tem uma série de brechas
que podem ser exploradas pelo
setor. Na prática, por conta das
exceções, o avanço foi muito
tímido sob o ponto de vista da
proteção das crianças", afirma
Isabella Henriques, coordena-
dora geral do Projeto Criança
e Consumo, do Instituto Alana.
A possibilidade das empresas
adotarem seus próprios perfis
nutricionais, que permitirão ou
não a compra de publicidade em
veículos para jovens, também é
alvo de críticas. "O acordo não fi-
xou o critério nutricional para to-
das as empresas. Deixou aberto
para que cada uma pudesse fazer
o seu próprio - várias empresas
não fizeram os seus. Se elas não
apresentam, não temos como co-
brar a efetividade total do com-
promisso", denuncia Isabella,
defendendo que o texto "poderia
ser mais audacioso". Segundo o
levantamento feito pelo Projeto
Criança e Consumo, apenas sete
das 24 signatárias apresentaram
o detalhamento das informações
nutricionais de seus produtos:
Danone, Kellogg's, Kraft Foods
Brasil, McDonald's, Pepsico
Alimentos, Pepsico Bebidas e
Perdigão.

A fixação do critério nutri-
cional para cada categoria de
produto por uma entidade gover-
namental é apontada por Isabella
como uma provável melhoria
no texto do documento. "Como
consumidor, como você pode
aferir se o produto tem mais sal
que o fixado?", indaga. Por outro
lado, a Associação Brasileira de
Anunciantes já prevê mudanças

próximas no acordo. "Ainda nes-
te ano teremos alguma alteração.
A ideia é que a autorregulação
seja constantemente atualiza-
da. Rapidamente, faremos no
Brasil o que foi feito em grupos
de trabalho na Europa e nos
Estados Unidos", adianta o vice-
presidente executivo da ABA,
Rafael Sampaio.

Ele cita como nova referên-
cia para prováveis alterações
no compromisso a Childhood
Obesity Task Force, grupo de
trabalho criado dentro da Casa
Branca com a participação de
ministérios e agências do go-
verno norte-americano que,
em maio deste ano, revelou um
plano para erradicar a obesidade
infantil em uma geração. O grupo
faz parte do projeto Let's Move e
apresenta metas que estimulem
esportes, melhorem a qualidade
da comida em escolas, instruam
pais e responsáveis e regulamen-
tem e fiscalizem a publicidade
para crianças e jovens por parte
da Federal Trade Comission
(FTC). As ações do grupo nos
Estados Unidos levam em conta
que há dezenas de itens que in-
fluem o problema da obesidade
infantil, sendo a publicidade um
fator relativamente pequeno.

INTERVENÇÃO DA ANVISA
A abordagem do governo

norte-americano, congregando
ministérios e agências, se dife-
rencia da polémica brasileira
envolvendo uma agência federal
que apresentou um projeto pelo
qual tenta tornar mais rígida a
publicidade para crianças no
Brasil. Em junho, a Anvisa ofi-
cializou a Resolução nº 24, que
exige dos fabricantes alertas nas
embalagens ou no material de
divulgação de bebidas de baixo
teor nutricional e alimentos com
quantidades elevadas de sódio,
gordura saturada ou trans e
açúcar, em formato semelhante
aos avisos que a indústria taba-
gista foi forçada a integrar em
embalagens de cigarro. Além dos
alertas de consumo excessivo, a
resolução proíbe o uso de sím-
bolos, figuras ou desenhos e veta
a sugestão de que o produto é
garantia de vida saudável.

A Anvisa definiu também o
limite máximo de cada compo-
nente nutricional para que os
alertas sejam obrigatórios: para
açúcar, por exemplo, alimentos
com mais de 15 gramas a cada
100 gramas de produto e bebidas
com mais de 7,5 gramas a cada
100 mililitros seriam atingidos
pela norma. A regulamentação
começaria a valer seis meses após
sua publicação no Diário Oficial,
ocorrida em 15 de junho, e, caso
desobedecida, pode resultar na
interdição das fabricantes e 



REPORTAGEM
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Fonte: Kids Experts Communication 2010

multa de 1,5 milhão de reais.
Em sete de julho, 13 entida-

des (ABA, Abap, Abert, Abia,
Abir, Abta, Aner, Anj, Central de
Outdoor, Feneec, Fenapro, IAB e
Instituto Palavra Aberta) ligadas
ao setor publicitário publicaram
uma carta aberta rejeitando a
Resolução nº 24 e acusando a
Anvisa de "exorbitar sua com-
petência".

Dias depois, após consulta
do Conar, a Advocacia-Geral da
União (AGU) recomendou que a
Anvisa suspendesse a resolução,
citando dúvidas se a agência
sanitária poderia regulamentar
o mercado publicitário sem a ne-
cessidade de uma lei federal. Para
tanto, um projeto de lei teria que
ser votado no Congresso Nacional
e sancionado pelo presidente da
República antes de normalizar
o mercado publicitário. Caso a
Anvisa tentasse regulamentar o
setor apenas pela publicação da
resolução do Diário Oficial, po-
deria sofrer diversos processos,
justifica a AGU.

ATUAÇÃO PARADOXAL
Não foi a primeira vez que a

Anvisa recebeu recomendação
semelhante da AGU: o mesmo
ocorreu quando a agência sani-
tária tentou regulamentar a pu-
blicidade de bebidas alcoólicas,
em 2007, e de medicamentos,
em 2009. Procurada pelo Meio
& Mensagem, a Anvisa afirmou
que está avaliando a sugestão
da AGU e só se pronunciará ofi-
cialmente sobre a manutenção

ou não da Resolução nº 24 ao
terminar esta avaliação. Não há
prazo para isto.

A postura da Anvisa é enalte-
cida pela professora do Observa-
tório de Políticas de Segurança
Alimentar e Nutrição da Univer-
sidade de Brasília (UnB), Renata
Monteiro, para quem a resolução
não apareceu do nada em 2010 e é
fruto de anos de discussões envol-
vendo o mercado publicitário e a
sociedade civil. Para a professora,
a AGU fugiu do seu papel dentro
de um processo considerado le-
gítimo. "Ela não deveria ter sido
acionada pelo Conar, já que exis-
te para defender os direitos da
União. Advogar contra a União em
nome de interesses comerciais é
equivocado", sustenta.

João Matta, da ESPM, dis-
corda: "Não é a publicidade
que faz mal. O problema é o
produto. Ou decidimos regular
melhor o produto ou fica quase
uma hipocrisia". Para o profes-
sor, a determinação da Anvisa
cria um paradoxo: ao invés de
instituir regras mais rígidas que
limitem a quantidade de gordu-
ra ou açúcares nos alimentos
para crianças, a fabricante é
livre para produzir o que bem
entender, mas deve fazer pro-
paganda contrária ao próprio
produto. A publicidade, afirma
Matta, não é tão definitiva no
consumo como se pensa.

A pesquisa Kids Experts
Communication 2010 (ver qua-
dros com o resumo'), divulgada
pela Turner International do

Brasil, responsável pelo canal
Cartoon Network, reitera este
pensamento: após ouvir 480
crianças com idades entre 6 e 15
anos, concluiu que este público
sabe bem que o intuito da pu-
blicidade é vender, apresentar e
informar sobre produtos, e que,
para isso, precisa utilizar expe-
dientes criativos para chamar a
atenção dos consumidores. Além
disso, diferenciam o que é fanta-
sioso e o que encontrarão de fato
no produto disponível na prate-
leira. O levantamento ouviu, nos
meses de abril e maio, meninos e
meninas pertencentes às classes
A e B e moradores de domicílios
com TV por assinatura.

Velhos contos da Carochinha
não enganam as crianças. Como
salienta Pablo Verdin, vice-
presidente de pesquisa para
a América Latina da Turner,
conscientização é a palavra que
define, até o momento, esta nova
geração. Por exemplo: se por um
lado a presença de celebridades
agrega prestígio à marca, por
outro a garotada entende que
nem sempre os artistas usam o
produto que divulgam.

O mesmo estudo aplicou
em 72 crianças a metodologia
Eye Tracking, que acopla um
aparelho à tela da TV e capta
o que é visualizado e com qual
intensidade. Através de outra
metodologia, chamada Trace,
cada criança assistiu ainda a
dois blocos de dez comerciais e
respondeu a um questionário no
qual avalia os filmes.

REAÇÃQ DO MERCADO
A resolução da Anvisa não

deve enfrentar resistência ape-
nas do mercado publicitário. O
deputado federal Milton Monti
(PR-SP), presidente da Frente
Parlamentar da Comunicação
Social, deu entrada com Projeto
de Decreto Legislativo 2830/2010
no Congresso Nacional para vetar
a obrigatoriedade imposta pela
Anvisa da veiculação dos alertas
por parte dos fabricantes. No
entendimento do deputado, a
resolução fere a autonomia e a
isonomia dos poderes federais ao
colocar um órgão ligado ao Exe-
cutivo para legislar. Ainda que
não haja prazo oficial para que o
projeto passe pelas comissões da
Câmara e do Senado e seja vota-
do, o deputado afirma que espera
ver o PDL 2830/2010 aprovado
antes do prazo dado pela Anvisa
para que a Resolução nº 24 entre
em vigor, no final do ano.

No fim do mês passado, reu-
nidos em Fortaleza, a diretoria
nacional e o conselho diretor da
Associação Brasileira de Agên-
cias de Publicidade (Abap) di-
vulgaram um manifesto no qual
classificam como "determinação
absolutista" os movimentos que
tentam cercear a comunicação
com foco no público infantil, de-
fendem uma dissociação entre a
imagem da atividade publicitária
e as ameaças à proteção das
crianças e consideram deplorá-
veis as "opiniões simplistas que
pregam a contextualização da
publicidade, por definição, como

vilã". O texto da chamada "Carta
de Fortaleza" diz que a proteção
da criança é "um dever de todos";
deve ser objeto de um "debate
global permanente e inspirador
de propostas equilibradas, realis-
tas e embasadas por uma percep-
ção sociocultural alinhada com a
contemporaneidade"; e, no que
diz respeito à publicidade, "deve
incluir a resistência às propostas
alienantes, que sugerem proibi-
ções incondicionais, censura pura
e simples e outras iniciativas que
tenham, como princípio, a nega-
ção da informação".

A entidade das agências de-
fende ainda que campanhas
publicitárias sejam usadas para
estimular práticas saudáveis e
alertar sobre riscos "de qualquer
origem". Além disso, sugere que
os currículos escolares contem-
plem conteúdos que familiarizem
as crianças com os códigos publi-
citários, "estimulando seu senso
crítico sobre as diversas manifes-
tações da publicidade".

Para a Abap, a proteção da
criança, no que se refere ao uso
da mídia publicitária, está contem-
plada na Constituição Federal, no
Código de Defesa do Consumidor
e no Código Brasileiro de Autor-
regulamentação Publicitária. Por
outro lado, recomenda "vigoro-
samente" aos profissionais de
comunicação incumbidos de se
dirigirem às crianças o "uso res-
ponsável e criterioso dos recursos
da publicidade e de seu inegável
poder de sedução e influência". •

C O L A B O R O U M A R C O S B O N F I M



Advergames ganham relevância
Games criados para fins promocionais e campanhas veiculadas dentro de
jogos eletrônicos se beneficiam das altas taxas de engajamento

As estratégias publicitárias
em meios digitais não estão
restritas a ações promocionais
dentro das redes sociais ou
a veiculação de campanhas
em portais, sites e blogs. Nos
últimos anos, o mercado pu-
blicitário brasileiro vem dando
indícios de ter descoberto os
benefícios do advergame, game
criado para fins promocionais
ou campanha veiculada dentro
de jogos eletrônicos. E as razões
para acreditar no potencial
de crescimento do meio são
diversas.

Dados divulgados em agosto
pela consultoria Nielsen mos-
tram o potencial de exploração
publicitária dos advergames:
as duas categorias de serviços
online mais visitadas pelos
norte-americanos em julho de
2010 foram redes sociais (na
liderança, correspondente a
22,7% de toda atividade online)
e games online (em segundo
lugar, com participação de
10,2%). O tempo passado online
em redes sociais e games é am-
plamente superior ao investido
em portais, buscadores, progra-
mas de mensagens instantâneas
ou serviços de e-mail.

Por aqui, jogos online atin-
giram 20 milhões de brasileiros
(ou 51% de toda a base de in-

ternautas do País) em julho de
2010, com uma média de 2h49
minutos navegadas por usuário,
segundo dados do Ibope Nielsen
Online. Ao levar em consideração
o critério de tempo, a categoria
só perde para as duas principais
forças da internet brasileira: co-
munidades digitais e mensageiro

instantâneo, lideradas, respecti-
vamente, por Orkut e Windows
Live Messenger.

MAIOR FIXAÇÃO
Além da popularidade de

games e redes sociais, os adver-
games se beneficiam de altas
taxas de engajamento com os

consumidores online. Um in-
vestimento publicitário pode
se traduzir em uma fixação e
interação maiores com a marca
por meio de um ambiente imer-
sivo no qual o consumidor não
se interessa simplesmente por
uma campanha que o leva para
um determinado site.

O aumento na capacidade de
processamento remoto permite
que tanto games de plataforma
2D como ambientes 3D sejam
recriados e acessados dentro
de um navegador. Foi isto que
a CuboCC fez para a Unilever
como parte da campanha do
desodorante masculino Rexona
Sportfan. Chamada de Rexona
Men Foot Zombie, uma das pe-
ças desenvolvidas pela agência
explora um game dentro do
navegador, onde o jogador deve
atravessar três fases para chegar
ao campo de uma partida de
futebol. No caminho, é preciso
enfrentar zumbis transforman-
do-os novamente com uma arma
com o produto ou atirando bolas
de futebol para distraí-los.

Por ter como público-alvo
uma fatia tradicionalmente liga-
da a jogos eletrônicos, o adver-
game da Rexona se transformou
em um dos principais pontos
de contato da marca com seus

consumidores, segundo o funda-
dor e CEO da CuboCC, Roberto
Martini. "A experiência retém o
usuário por muito mais tempo",
afirma. Segundo ele, um jogo
online mais sofisticado, como
é o caso do Rexona Men Foot
Zombie, rende até cinco vezes
mais tempo de interação que
games casuais mais simples. O
game online registrou média
de 16 minutos de interação por
usuário em um ambiente com
os conceitos propostos pela
campanha, sem a tradicional
interrupção de anúncios visuais
em sites, por exemplo.

Mas não é toda empresa que
pode apelar para advergames,
seja por não ter em seu radar o
tradicional público jovem que
gosta e consome jogos eletrô-
nicos, seja pelos custos maiores
de uma campanha do tipo. "O
advergame coloca a marca em
uma posição interessante, já
que poucas têm verba suficiente
para tocar este tipo de projeto",
admite Martini. Sem falar em
cifras, o executivo afirma que,
além do envolvimento de pro-
fissionais como programadores,
designers e ilustradores, adver-
games costumam ser o centro
de ativação do projeto, o que
implica a compra de espaços
publicitários em outras mídias
para chamar atenção.

Os zumbis da Rexona são
exemplo disto: além do custo
de criação do game, a Rexona
investiu em uma estratégia de
comunicação 360°, com comer-
ciais para TV e anúncios em
revistas com o jogador de futebol
Robinho, para atrair o público
para o game online. "O custo
não é altíssimo, mas também
não é baixo."

PODER VIRALIZADOR
Há também o caminho dos

advergames não tão sofisticados,
mas que exploram a capacidade
de viralização dentro de redes
sociais. O fenómeno dos social
games, jogos mais simples inte-
grados às redes sociais, foi explo-
rado em abril pela Ogilvylnterac-
tive para a Kraft Foods Brasil no
lançamento do Mini Bis.

A agência resolveu explorar
a popularidade do Colheita
Feliz, social game que simula
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o cotidiano de uma fazenda
criado pela Mentez com mais
de 20 milhões de instalações
no Orkut, e distribuir sementes
azuis que germinavam árvores
de chocolate, das quais brotavam
Mini Bis, dois dias após serem
plantadas. Segundo dados da
agência, foram quatro milhões
de sementes azuis plantadas no
primeiro dia da ação e 25 milhões
de árvores de chocolate na pri-
meira semana.

Para o vice-presidente de
criação da Ogilvylnteractive,
Michel Lent, a agência resolveu
aproveitar a "grande moda de
games dentro de redes sociais",
com sua capacidade de "conec-
tar muitos amigos e chamar
pessoas conhecidas. "Isso dá
um caráter de contágio quando
existem coisas boas. No caso
do Mini Bis, coube muito bem."
A maneira como a ação ganhou
projeção, seja pelas sementes
plantadas pelos usuários inscri-
tos no Colheita Feliz, seja pela
mídia espontânea que a ação
gerou, fez com que a campanha
tivesse resultado positivo em
um dos quesitos mais impor-
tantes para o cliente: as vendas
do produto.

"A relação custo/benefício
foi muito boa pelo resultado em
vendas que obteve. Não abrimos
resultados de vendas, mas dá
para dizer que o cliente ficou fe-
liz pelo ponto de vista de venda",
afirma Lent. A projeção fez com
que outros clientes procuras-
sem a agência para a criação de
advergames semelhantes.

A campanha da Ogilvylnte-
ractive no Colheita Feliz mostra
como uma ação pode se apro-
veitar do potencial de virali-
zação em games simples e já
populares. Lent admite que a
agência aproveitou para "pegar
carona em games já prontos,
com volume, alcance e tempo
de interação muito bons". Em
vez de construir um ambiente
novo e chamar a atenção do pú-
blico, como fez o advergame de

Rexona, a campanha para Kraft
Foods se integra a um serviço já
popular e, com um conteúdo que
atraiu consumidores, se benefi-
cia da divulgação orgânica pela
rede social.

"É mais entretenimento que
propaganda. Logo, a divulgação
é mais natural. As pessoas pas-
sam conteúdos adiante por livre
e espontânea vontade dentro
de comunidades, coisa que fica
mais difícil quando o produto
tem caráter mais publicitário",
resume o diretor de arte e funda-
dor da Aquiris Game Experien-
ce, Amilton Guilherme Diesel,
responsável por desenvolver o
game Super Vôlei Brasil para a
Olympikus.

O caminho, indica Martini,
é que games mais sofisticados
também fiquem mais sociais. "O
resultado de jogos conectados
com redes sociais é sempre
fantástico. Ao unirmos a riqueza
da experiência a um ambiente
com socialização, conseguimos
um resultado ainda melhor, uma
experiência mais relevante para
o consumidor", afirma Roberto
Martini, da CuboCC.

GRANDE POTENCIAL
Do tempo de engajamento à

capacidade de viralização dentro
de redes sociais, os advergames
apresentam grande potencial
por oferecerem um ambiente
lúdico em que o consumidor está
se relacionando com a marca
enquanto se diverte, sem que
haja interrupções. "É uma forma
pouco intrusiva de falar com
consumidor. Muitos dos métodos
tradicionais são considerados
chatos. O game ajuda você a
chamar a atenção do consumidor
sem ser chato", afirma Lent.

Se é assim, por que só em
2010 a mídia começou a engre-
nar no Brasil? "Os cases geraram
experiências ricas, mas nenhuma
marca se apropriou desta plata-
forma. Há espaço para alguém
tomar conta deste território
online no Brasil", acredita Mar-

tini. À medida que advergames
ganham projeção no mercado
brasileiro, clientes começam a
se convencer da efetividade da
mídia, em um processo lento
de conscientização, para atingir
principalmente o público mais
jovem, segundo o professor de
criação digital e computação grá-
fica da Escola Superior de Pro-
paganda e Marketing (ESPM),
Vicente Mastrocola.

"Assim como anúncio na TV
não funciona para qualquer mar-
ca e serviço, advergame também
não. Por exemplo, pense em um
carro para homens com mais de
50 anos que tenham bastante
dinheiro. Parece-me irrelevante
fazer um game para atingir esse
público. Agora, um ténis para
jovens ou uma promoção para
shows ficam totalmente perti-
nentes se pensarmos em uma
estratégia que utilize games",
afirma Mastrocola.

Não é à toa que agências
que criam advergames têm, em
sua maioria, clientes que se co-
municam com o público jovem
- além das já citadas CuboCC

e Ogilvylnteractive, podem-se
listar Ampy (Kraft Foods, CNA,
Vivo e Lanchonete da Cidade) e
Webcore Games (Rede Globo,
Anhembi Morumbi e Cadbury).
"O game é uma das linguagens
que o jovem melhor assimila. É
nítido que existe uma cultura de
games arraigada neste público",
defende o professor.

Mastrocola ainda vê com
bons olhos a popularização dos
advergames como incentivador
de uma cultura de games entre
os brasileiros que pode estimular
o mercado de jogos de entreteni-
mento, combalido no Brasil tanto
pela pirataria como pelos altos
impostos exigidos pelo governo
federal, o que desencoraja gran-
des estúdios de design e fabri-
cantes de consoles em aumentar
suas atuações no País. "São dois

caminhos diferentes. O lado
publicitário é muito importante
e isso, logicamente, incentiva
essa cultura perante os clientes
e o público."

Independentemente do ca-
minho escolhido, um dos maio-
res beneficiados pela expansão
do mercado de advergames é
o profissional ligado ao desen-
volvimento de jogos eletrôni-

cos. Uma procura maior dos
clientes faz com que as equipes
multidisciplinares dentro das
agências aumentem: a CuboCC
viu sua divisão de advergames
crescer de três para 18 funcio-
nários em dois anos, enquanto
os envolvidos com projetos do
tipo na Aquaris saltaram de
seis para 22 em pouco menos
de três anos.
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No ritmo da nova geração
O diretor de marketing Aires Leal Fernandes diz que a criança multifacetada obriga a Estrela a pisar no acelerador

Uma criança que consome mais in-
formações, independente se pelo celular,
televisão ou computador, procura mais
novidades e exige que o setor de brin-
quedos acompanhe o seu ritmo. O jovem
multifacetado fez com que a Estrela, res-
ponsável por algumas das franquias mais
famosas entre as crianças, acelerasse seus
projetos de criação e comercialização,
assim como a busca por novas formas de
levá-las ao seu público-alvo.

Se em 2009 cerca de 240 brinquedos
foram lançados, a fabricante, fundada
em 1937, planeja aumentar o número de
novos itens para 260 neste ano, o que
implica em inovações em seu portfólio
de produtos e no estilo de comunicá-los
a este novo perfil de consumidor.

Nesta entrevista, o diretor de marke-
ting da Estrela, Aires Leal Fernandes,
considera que, ainda que a volta do Fer-
rorama tenha nascido do monitoramento
de redes sociais, por meio da mobilização
online de seus fãs pela volta do brinquedo,
a TV ainda consome quase 80% dos R$ 15
milhões investidos em publicidade pela
empresa em 2010. A taxa, no entanto, está
em queda, já que no ano passado chegou a
90%. "O maior percentual de crescimento
está indo para a internet", aponta.

Meio & Mensagem - Como este novo perfil
multifacetado das crianças afeta a criação
e comercialização de brinquedos?
Aires Leal Fernandes - Algumas mudanças

comportamentais e de caráter social come-
çaram a influenciar a criança. A primeira
foi lá nos anos 60, com a emancipação
feminina. A mulher começou a sair do lar
para exercer sua profissão. O homem já era
provedor e a criança foi ficando dentro de
casa, sozinha. Até os anos 50, cada mulher
no Brasil tinha, em média, cinco filhos.
Hoje, a média, segundo o IBGE, é de 1,8.
As crianças não têm mais irmãos. Outro
fenómeno é a aglomeração das crianças
em grandes metrópoles, o que as confi-
nam dentro de casa. Pai e mãe trabalham
fora e ela não tem irmãos. Essa criança
se tornou um catalisador de informações.
Como está solitária, é bombardeada por
diversas mídias. A exposição das crianças
à televisão e à tela do computador cresce
de forma vertiginosa. De certa maneira
é uma criança estressada, já que os pais,
visando a formação de um adulto mais
competitivo, montam uma agenda mais
recheada que a de um executivo. Isso cria
uma modificação comportamental nas
crianças. Quais são as consequências disto,
para o setor de brinquedos? Um grande
número de lançamentos de produtos - a
novidade sempre foi o oxigénio do negócio
da indústria de brinquedos. Para se ter
uma ideia, em 2010 lançaremos 261 novos
itens. No ano passado, foram cerca de 240.
O ciclo de vida dos produtos está cada
vez menor. Como essa criança é um radar
ambulante, ela quer novidade. Ela absorve
isso rapidamente e vira sua atenção para a

próxima novidade. Para nós, é uma
correria atrás desta criança.

M&M - O que leva a um ciclo de con-
sumo mais acelerado.
Fernandes - Sim, também. Nas dé-
cadas anteriores, eventos aconte-
ciam, uma massa crítica era criada
e o produto era lançado. Hoje, a
criança tem tanta informação que
antevê os lançamentos. Ela sabe
que filme será lançado em julho
ou dezembro do ano que vem. E o
advento do licenciamento se tor-
nou parte importante do negócio,

"A criança começa a
determinar o que ela

consome, mas também
passa a influenciar o

que o lar, como um todo,
consumirá. Muitas

empresas perceberam que
o brinquedo pode ser um

veículo de conhecimento e
divulgação de marcas, além

de trabalhar seu futuro
consumidor"

já que ela tem conhecimento prévio dos
eventos. A indústria tem de lançar antes
dos eventos acontecerem. Muitos fenóme-
nos se tornam episódicos: depois que pas-
sa, cai a demanda e as crianças já buscam
outras novidades. As que nasceram do ano
2000 para cá são filhas da primeira geração
digital. Não chamam mais a câmera de câ-
mera digital, já que nunca tiveram contato
com câmera analógica. Precisamos falar
com essa criança em 360°. Isso significa
que ainda continuamos com nossa mídia
eletrônica tradicional, que ainda leva a
maior verba do nosso negócio.

M&M - A TV a inda é a mais efetiva para se
c o m u n i c a r com essa cr iança?
Fernandes - Aparentemente, sim. De
uma maneira muito humilde, digo que
sabemos da importância crescente do
digital, mas ainda não conseguimos ter
as ferramentas ou a linguagem adequada
para falar com essa criança nos novos
meios. O digital está se desenvolvendo e
leva a cada ano uma verba maior. Além
disso, continuamos utilizando mídia im-
pressa e tentamos fazer um marketing de
experiência, principalmente nos pontos
de venda, com recreação e interação das
crianças com brinquedos. Detectamos,

por meio das redes sociais, a existência de
várias comunidades como "Volta, Ferrora-
ma" e "Sou apaixonado por Ferrorama".
Por este motivo, lançamos em maio um
desafio dentro das redes sociais no qual
alguns dos participantes destes grupos
precisariam "percorrer" o caminho de
Santiago de Compostela com o Ferrora-
ma. Cedemos 110 metros de trilhos e os
caras andaram 20 quilómetros sem o trem
parar - desmontando os trilhos de trás e
colocando-os na frente.

M&M - O que é mais importante para Estrela
hoje: fazer campanhas em rede social ou
testes com br inquedos nas lojas?
Fernandes - Ainda estamos tateando a
internet. A decisão no ponto de venda
ainda é muito importante. Diria que, neste
momento, estamos ativando mais o ponto
de venda. A oferta hoje é gigantesca. Há
muita empresa no setor que não tinha e
conseguiu apoio promocional e publici-
tário, principalmente com o advento da
TV por assinatura e seu custo menor.
Por isto, é importante receber o cliente
no ponto de venda de maneira adequada
e promover experiências sensoriais no
varejo. Tenho a impressão que essas
ferramentas digitais têm um potencial
gigantesco. Seguramente, se tornarão a
mídia mais importante em pouco tempo.
Ainda estamos subindo a montanha.

M&M - Essa nova faceta das crianças altera
a natureza dos br inquedos?
Fernandes - Eles se tornam cada vez mais
interativos. Muitos são vendidos com tec-
nologia embarcada, para encantar e surpre-
ender a criança que tem muita informação.
Os brinquedos passam a ter vida própria.
Se há décadas eram contemplativos, eles
passam a ser interativos, convidando a
criança a brincar com ele. De certa forma,
ele entra neste espaço deixado pelos irmãos
dentro de casa. As bonecas têm expressão
facial, pedem para amamentar, fazer xixi e
ir dormir, por exemplo.

M&M-Como esse novo perfil da criança, alte-
ra a maneira da Estrela criar e comercializar
brinquedos?
Fernandes - Existem várias formas de
captarmos novos brinquedos. Primeiro,
precisamos estar antenados e ter um
contato mundial com tudo que acontece.
Fazemos visitas regulares a feiras e
empresas internacionais para troca de
know-how, conhecer novas tecnologias,
tendências e lançamentos. Internamente,
fazemos focus groups com crianças. So-
mos muito abertos para saber o que elas
estão fazendo, discutindo, perceber quais
são as novas febres e tendências e desco-
brir quais temas podem ser incorporados
ao nosso portfólio. De vez em quando, a
gente se surpreende. Ultimamente, por
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exemplo, temos lançado brinquedos com 

temas de sustentabilidade, que hoje é 

recorrente no universo infantil. 

M&M - Mas essa p r e o c u p a ç ã o atinge as 
crianças? 
Fernandes - Atinge. Talvez pelas dis

cussões que são realizadas nas escolas. 

Lançamos um Banco Imobiliário Sus

tentável, que tem plástico verde, papel, 

papelão, cartas de material reciclado 

e a negociação é feita com crédito de 

carbono. Ao mesmo tempo, lançamos um 

produto que é o mais vendido no ponto 

de venda nas últimas semanas que é o 

Banco Imobiliário com cartão de crédito. 

O brinquedo, em sua última instância, 

é um espelho do que a sociedade está 

consumindo. Ele reflete preocupações 

que a sociedade vivencia naquele mo

mento. Temos também um grupo mul

tidisciplinar de criação e modelagem 

com designer, modelistas, estilistas e 

escultores que materializam ideias. E 

também contamos com pessoas que nos 

procuram com novos projetos. 

M&M - Com jogos que cruzam licenciamen
tos, como é o caso do Super Banco Imobili
ário, vocês conseguem atingir um nicho de 
marcas que não dava bola para jogos, mas 
acabou atraído pela franquia? 
Fernandes - Sem dúvida. Conseguimos 

atrair um novo público que não estava 

com atenção naquele segmento. Já tínha

mos feitos algumas experiências. Desen

volvemos jogos de tabuleiro para a D H L 

e fizemos versões da Susi para Guaraná 

Antarctica, Varig e T A M . Sempre nos 

aproximamos de empresas. Mas digamos 

que o Banco Imobiliário, de uma forma 

mais equacionada, se transformou em 

um veículo de divulgação de marcas. No 

mês de julho, foi o mais vendido nas lojas 

especializadas de brinquedos. 

M&M-Dá para imaginar que esta t e n d ê n c i a 
de patrocínios e anúncios em brinquedos se 
replique em outros produtos? 
Fernandes - Hoje, como a criança é o cen
tro de bombardeio de diferentes mídias, 
ela tem informação. Informação é poder. 
Temos alguns "monarcas" dentro de 
casa, baseados no poder da informação. 
A criança começa a determinar o que ela 
consome, mas também passa influenciar o 

que o lar, como um todo, consumirá. Mui

tas empresas perceberam que o brinque

do pode ser um veículo de conhecimento 

e divulgação de marcas, além de trabalhar 

seu futuro consumidor. As marcas podem 

trabalhar de forma lúdica com uma ferra

menta de socialização, da qual adultos e 

crianças estarão em torno. A Estrela está 

negociando outros brinquedos com este 

sistema de licenciamento. 

M&M-Comercialmente, como está indo este 
cruzamento de grifes? 
Fernandes - Excelente. Você trabalha 

com a fidelização de novos grupos. Assim 

como bancos trabalham com a fidelização 

de subgrupos por meio de cartões de 

crédito, nós, com esses licenciamentos, 

conseguimos abocanhar novos clientes. 

No Banco Imobiliário do Corinthians, ao 

invés de negociar os terrenos, são nego

ciados passes de jogadores. 

M&M-A Estrela teme que alguma entidade ou 
ONG do setor entenda este tipo de divulgação 
de marcas em brinquedos como nociva? 

Fernandes - Não. Até porque somos incenti

vadores da autorregulamentação do Conar. 

Corroboramos todas as ferramentas instituí

das hoje na publicidade infantil. Entendemos, 

claramente, nossa responsabilidade junto a 

este grupo. Somos formadores de gerações 

e gerações de brasileiros. Todo e qualquer 

brinquedo ajuda no desenvolvimento inte

lectual e motor da criança. Entendemos que 

precisamos divulgar mais os brinquedos, já 

que se toda criança tiver acesso a um, tere

mos adultos melhores no futuro. Somos ab

solutamente responsáveis por tudo o que co

locamos no mercado e como comunicamos. 

Jamais utilizamos questões imperativas ou 

comparativos. Jamais menosprezamos um 

grupo social em detrimento a outro. Jamais 

mostramos aquilo que o produto não faz. 



Transformação constante
Agências buscam novas formas de interação para alimentar a conexão das marcas com os jovens

A publicidade dirigida a jo-
vens sempre foi um desafio à
parte para o mercado de co-
municação pela identificação e
assimilação de novas linguagens
capazes de falar diretamente
a um público em constante
transformação. Não que outras
faixas etárias não experimen-
tem mudanças com o passar do
tempo. Entretanto, a velocidade
das novas formas de interação

com as marcas é um dos prin-
cipais desafios para agências
na hora de traçar estratégias
de comunicação com crianças e
adolescentes.

As dificuldades estão tanto
na identificação de quais são as
mudanças de comportamento
apresentadas pelos jovens em
razão do consumo voraz de
informação por diferentes mí-
dias, quanto na viabilização de

campanhas que explorem novas
formas de interação usando uma
linguagem envolvente e objetiva
sem soar forçada. Como criar um
laço com um público que inte-
rage em ambientes tão distintos
como a porta da faculdade e a co-
munidade online da rede social,
e chega a ter mais informações
que o próprio anunciante?

O dinamismo dos métodos de
comunicação para jovens gera

uma nova postura de agências
que se arriscam no setor: o clien-
te relata uma vontade e, baseado
nas ferramentas disponíveis e na
linguagem desejada, cria-se uma
estratégia explorando os canais
que mais se aproximam daquele
público-alvo. "É uma metodolo-
gia em evolução: desenvolvemos
técnicas de aferição ao longo
dos últimos três anos para re-
solver problemas trazidos pelos

clientes", afirma a fundadora da
agência de planejamento Limo
Inc, Laura Chiavone. Quem tam-
bém engrossa o coro é Rodrigo
Clemente, da Decidindo: "Os
objetivos costumam chegar tor-
tos. Tem que dar uma rebolada
grande para encontrar informa-
ções corretas."

Há um agravante no meio do
caminho: a armadilha do publici-
tário achar que já sabe falar com
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determinada faixa etária após
alguns trabalhos específicos.
"Temos que baixar a bola e es-
tudar esse consumidor. Estamos
falando com a geração Z, que já
nasceu no mundo virtual e com-
partilha muito mais que a geração
anterior. Ela não aprendeu a se
integrar, ela nasceu integrada. O
mundo virtual para ela não che-
ga a ser um mundo paralelo, é o
mundo em que ela vive. A gente
não nasceu assim. Se acharmos
que nascemos assim, vamos nos
ferrar", afirma o diretor de cria-
ção da DM9DDB, Marcelo Reis.

PAPEL AMPLO
Neste contexto, as agências

deixam de ser simplesmente
prestadoras de serviço e se
posicionam como parceiras dos
clientes, argumenta o diretor
de planejamento da Age, Victor
Marx. Com o monitoramento
constante do público jovem,
"o papel da agência se amplia.
Ela deixa de ser fornecedora de
comunicação para se tornar uma
parceira de negócios, indicando
possibilidades de novos negó-
cios". Mas, ao mesmo tempo que
alterou o perfil de interação dos

jovens, a internet se revelou um
banco de dados riquíssimo no
qual é possível acompanhar esta
transformação.

Quando precisam ter a opi-
nião dos consumidores sobre
determinado assunto ou produ-
to, agências costumam apelar
para dois métodos tradicionais
de aferição: o focus group, em
que uma amostra dos consumi-
dores é convidada a dar opiniões
em um ambiente específico; e a
pesquisa de campo, onde repre-

sentantes da marca entrevistam
consumidores em ambientes
públicos. A velocidade na troca
de informações e o relativo baixo
preço de monitoramento fazem
com que a internet entre como
um terceiro fator de coleta de
dados.

A vasta quantidade de infor-
mações disponíveis online faz com
que agências adicionem às suas
medições uma perspectiva mais
ampla que complementa a análise
etnográfica muito usada pela
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publicidade para entender os
hábitos dos consumidores. Em
vez de acompanhar de perto um
grupo mais limitado, a "etnografia
digital" permite um panorama
geral de todo o assunto. Além de
monitorar blogs e redes sociais,
é possível usar outros canais de
comunicação para ouvir o públi-
co jovem, como conversas por
Skype e Microsoft Live Messen-
ger ou wikis. Esse conjunto de
métricas já vem sendo adotado
por agências, como é o caso da
Limo Inc e seu sistema Zepellin.
"Uso a metáfora que, enquanto
na antropologia você olha a árvore
até a raiz, pelo Zepellin consegui-
mos olhar a floresta. É um olhar
mais amplo que complementa
técnicas que o mercado já usa,
como a etnografia", explica Laura.

COM LICENÇA
É preciso estar atento tam-

bém para a questão da conduta
em ambientes públicos. Casos
recentes de empresas que as-
sumiram posturas consideradas
desrespeitosas em ambientes
virtuais e acabaram sofrendo
uma saraivada de respostas
negativas moldam a abordagem
das agências na hora de se co-

municar em grupos abertos. A
"etnografia digital" exige que
a marca sempre se identifique.
"Este é um dos limites do mundo
online. Se eles ficam sabendo
que você é uma empresa, fica
chato. Tem que pedir licença",
diz Laura.

Mas só vasculhar comuni-
dades no Orkut, páginas no
Facebook perfis no Twitter e
blogs não basta: os três métodos
são complementares, defendem
os publicitários. "A internet
monta o perfil do consumidor e

a pesquisa olho no olho ajuda a
entender se ele está gostando
mesmo. Não tem nada melhor do
que ver o cara assistindo a uma
publicidade ou consumindo seu
produto na sua frente", defende
Reis, da DM9DDB.

Marx, da Age, segue a linha
de defesa da complementação,
não a da substituição. "Os re-
cursos tradicionais, como focus
groups ou ir para a rua pesquisar
o comportamento do cara, ainda
são fundamentais, mesmo por-
que na internet ninguém trata
do assunto brifado. Ao fazer um
grupo de trabalho, você força as
pessoas a falarem sobre aquilo e
tenta extrair o máximo de infor-
mação que precisa."

Consequentemente, da mes-
ma forma que o consumo de
conteúdo pelos jovens é feito
em diferentes mídias, também
deve ser assim a abordagem a
este público. "Antes, era comum
fazer ações na faculdade ou na
escola. Hoje, todos trabalham no
conceito de criar uma plataforma
de comunicação, para falar na
web, no celular e no meio em
que o público-alvo vive. Senão,
a marca vai falar perdidamente
com o jovem", afirma Clemente,

da Decidindo. O conceito de pla-
taforma exige um esforço maior
da agência para criar conteúdos
que sejam distribuídos por di-
ferentes mídias, respeitando as
características próprias de cada
uma delas.

A compra da revista Offli-
ne, com circulação de 700 mil
exemplares entre universidades
do Brasil, com enfoque na região
Sudeste, deu à agência um veículo
próprio para colher informações
sobre hábitos do público univer-
sitário. "Talvez a campanha não
atinja 100% do público que quer
se não aliar internet com visitas às
faculdades, ações integradas e pro-
moções de campo. A não ser que
queira ser esporádica", considera
Clemente, que cita como exem-
plo semelhante o caso da mensal
Capricho, da Editora Abril, que
"deixou de vender só a revista
e agora tem também eventos."

Um dos exemplos de como
essa aproximação física pode se
transformar em oportunidade
de negócio surgiu quando uma
pesquisa da Decidindo descobriu
que muitos estudantes indica-
vam a cantina de seus colégios
como um estabelecimento onde
também poderiam aproveitar

promoções feitas apenas em
supermercados. Segundo ele,
a agência já vem negociando
com empresas para explorar
um canal de venda tradicional
e ignorado pelos distribuidores
pelo baixo volume de vendas.
Por ser uma constante na vida
dos jovens, a integração entre
mídias faz com que campanhas
desenvolvidas originalmente off-
line "escorram" para ambientes
digitais, como é o caso da ação
para a 21a Bienal Internacional
do Livro de São Paulo criada
pela Age.

Para defender o conceito da
paixão pela literatura indepen-
dentemente da plataforma (seja
livro, blog ou livro eletrônico)
para o público jovem, a agência
fez intervenções de atores ca-
racterizados como quatro perso-
nagens literários (Dom Quixote,
Sherlock Holmes, Robin Hood e
Cinderela) em ambientes públi-
cos frequentados por jovens que,
junto a perfis ficcionais no Twit-
ter, geraram mídia espontânea
em comunidades virtuais. "É o
tipo de ação totalmente mensurá-
vel, flexível e dentro de um target
que não era o principal da Bienal
do Livro", afirma Marx.
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