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Pintadinha e milionária
Febre no YouTube, a personagem da galinha azul se prepara para estrelar 
musical, longa-metragem, game, além de vender produtos de várias marcas

Por ANDREA MARTINS amartins@grupomm.com.br

Quem tem � lho pequeno deve estar fa-
miliarizado com os personagens da 

Turma da Galinha Pintadinha. Os video-
clipes animados com canções infantis 
populares brasileiras são adorados pe-
los pequenos e viraram hits do YouTu-
be, com mais de 280 milhões de visua-
lizações, além dos 450 mil DVDs o� ciais 
vendidos das duas edições.

A fama dos bichinhos ultrapassou a 
telinha do computador e ganhou proje-
ção no mercado publicitário. Os contra-
tos de licenciamento com grandes em-
presas, como Unilever, saíram do papel, 
além da distribuição e do licenciamento 
de produtos com a Redibra. 

Essas iniciativas, no entanto, são ape-
nas o começo. “Estamos preparando um 
game online para crianças pequenas, a 
sair em outubro”, adianta Marcos Lupori-
ni, sócio da Bromélia Produções, sediada 
no interior paulista, em Campinas. Lupo-
rini é um dos criadores da Galinha Pinta-
dinha, ao lado de Juliano Prado.

Além dos produtos licenciados e do 
game em gestação, o carisma e o su-
cesso dos videoclipes infantis também 
chamaram a atenção da Geo Eventos, 
que prepara para 2012 o primeiro es-
petáculo infantil da empresa no Bra-
sil, batizado de “A Galinha Pintadinha, 
o Musical”.

Em parceria com a Som Livre, que lan-
çou o segundo DVD de videoclipes in-
fantis dos personagens, a Geo já comer-
cializou a cota de patrocínio “Apresenta” 
para a Pampers, marca líder de mercado 
de fraldas no Brasil que faz parte do port-
fólio da P&G. 

A Ponto de Criação, por sua vez, foi a 
agência que intermediou o processo e 
que será responsável por toda a ativação 
da plataforma para a marca. “Identifica-
mos, através da Som Livre, o potencial 
de bilheteria e de patrocínio do produ-
to”, diz Marcelo Frazão, diretor executivo 
de mar keting da Geo Eventos.

A turnê, com direção de Ernesto Pic-
colo e produção artística da Ciranda de 
3, estreia no Rio em janeiro, com tem-
porada até junho. São Paulo receberá o 
musical infantil entre os meses de julho 
e dezembro do próximo ano, ainda sem 
local definido. 

Serão ao todo 190 apresentações entre 
as duas praças, com quatro sessões por 
final de semana. “Existe a possibilidade 
de levarmos para outras capitais”, con-
ta Frazão. Além do espetáculo infantil, a 
Geo Eventos prepara também para 2012 
a vinda ao Brasil da versão para teatro de 
“Priscilla – A Rainha do Deserto”, em par-
ceria com a produtora norte-americana 
Base Entertainment. 

Aproveitando o fenômeno da inter-
net, a marca de sabonetes antibacte-
rianos Lifebuoy fez uma parceria com 

Veja mais informações sobre a 
Galinha Pintadinha no site 
meioemensagem.com.br ou 
fotografe o código ao lado com o 
celular (mais instruções à pág. 4).

Os bumbuns dos bebês norte-
americanos estão mal e a economia – 
ou desatenção dos pais – é a culpada. 
As vendas de cremes para assaduras 
estão em alta, crescendo pelo terceiro 
ano consecutivo, apesar de o número 
de bebês ter declinado no período, 
acompanhando o menor ritmo de 
crescimento demográfi co. 

O número de bebês com menos 
de dois anos de idade caiu 3%, 
para 8,1 milhões em 2010, segundo 
dados dos Centros para Controle de 
Doenças dos EUA, que monitoram os 
nascimentos.

Já a consultoria Symphony IRI 
mostrou que as vendas de fraldas 
descartáveis caíram 9%, nas 52 
semanas anteriores ao dia 07 de 
agosto, três vezes mais do que a queda 
no número de crianças. Ao mesmo 
tempo, as vendas de pomadas e 
cremes aumentaram 2,8%, a despeito 
da quantidade menor de bebês.

É saber pediátrico aceito por todos 
que menos trocas de fraldas geram 
assaduras, mas é fácil entender porque 
os pais estão relutantes em trocá-las. 
O desemprego tem permanecido alto, e 
as trocas de fraldas, com custos anuais 
estimados em US$ 1.500, são um dos 
principais gastos.

A Procter & Gamble, fabricante de 
Pampers, afi rmou não ter identifi cado 
uma tendência nos EUA de menos 
frequência nas trocas de fraldas, embora 
tenha percebido pais tentando treinar os 
pequenos no uso de vaso sinat´rio mais 
cedo para economizar. 

Ainda assim, a P&G calcula que os 
pais americanos trocam as fraldas 
dos bebês 6,3 vezes ao dia. Isso é mais 
que os alemães (5,06 vezes por dia) ou 
franceses (5,15). E muito mais do que os 
russos (3,84), mas não chegam a ser tão 
atenciosos quanto os japoneses (6,45).  

do Advertising Age

Tradução Roseani Rocha

Enquanto isso, nos EUA, cresce 
o número de bumbuns assados

o canal do YouTube da Galinha Pin-
tadinha, para lançar uma campanha 
educativa digital. O objetivo é alertar 
os pequenos internautas e suas mães 
da importância da lavagem das mãos 
durante o dia. 

O vídeo “Lava a Mão”, parceria da Bro-
mélia Produções com a agência Fbiz, al-
cançou, em menos de quatro semanas, 
mais de 650 mil visualizações, chegan-
do à marca de vídeo mais visto no País na 
categoria filmes e desenhos, ocupando a 
65a posição no ranking global em todas as 
categorias. Ele pode ser visualizado no 
link http://www.youtube.com/galinha-
pintadinha – e a música estará no tercei-
ro DVD da série.

Segundo Renato Rossi, gerente de mar-
keting da categoria sabonetes da Uni-
lever, dona da marca Lifebuoy, pesqui-
sas mostram que os brasileiros lavam as 
mãos apenas 1,5 vez ao dia. “É mais fácil 
instituir um hábito novo em uma crian-
ça. Por meio de uma linguagem simples e 
divertida, conseguimos transmitir a men-
sagem da marca, disponibilizando con-
teúdo educacional para as crianças de 
forma que relacionem o ato de lavar as 
mãos a algo tão leve quanto uma brin-
cadeira”, explica. 

Outra frente de atuação da galinha azul 
e sua turma, o licenciamento de produ-
tos, promete ganhar espaço. A Bromélia 
Produções assinou recentemente contra-

to com a Redibra, uma das 
maiores empresas da área 
no Brasil. Alguns produtos 
já foram lançados, como a 

linha desenvolvida para ani-
mar as festas infantis, com jo-

gos e quebra-cabeças. “Os próxi-
mos produtos serão roupas e linha 

de praia”, conta Luporini. 

Sucesso por acaso 
A “Galinha Pitadinha” surgiu no final 

de 2006, quando um clipe piloto de um 
projeto de cantigas populares foi pos-
tado no YouTube, para ser apresentado 
em uma reunião. O projeto não foi apro-
vado, e foi esquecido no canal de vídeos 
da web. Meses depois, os criadores Julia-
no Prado e Marcos Luporini tiveram uma 
surpresa: o vídeo havia virado um hit e já 
ultrapassava a marca de meio milhão de 
visualizações.

Os produtores resolveram pagar do 
próprio bolso o lançamento do DVD 
“Galinha Pintadinha e sua Turma”, em 
2008, com 13 clipes de cantigas tradi-
cionais do cancioneiro popular nacio-
nal. Com o sucesso de vendas, a Euro-
pa Filmes abraçou o projeto e relançou 
o DVD em 2009. Em seguia, veio o se-
gundo produto, lançado em parceria 
com a Som Livre. 

Com cerca de um milhão de acessos 
por dia no canal do YouTube, a perso-
nagem promete ter vida longa. No mo-
mento, os produtores estão traduzindo 
os videoclipes para o espanhol e inglês, 
com vistas a ganhar mercados estran-
geiros. “Vamos recomeçar do zero no 
exterior”, admite Luporini. Um longa-
-metragem também está nos planos da 
dupla. Se depender do carisma da gali-
nha, haja pipoca nos cinemas do Brasil.

ISIEmergingMarketsPDF br-espmsite from 200.198.121.122 on 2011-09-13 18:25:20 EDT. DownloadPDF.

Downloaded by br-espmsite from 200.198.121.122 at 2011-09-13 18:25:20 EDT. ISI Emerging Markets. Unauthorized Distribution Prohibited.

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Foto

Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1476, p. 26, 12 set. 2011.




