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Na Europa e nos
EUA, convívio à
mesa contra a crise
Pe s q u i s a
Daniele Madureira
De São Paulo

O dossiê de tendências do setor
de alimentos The Future Report
Food aponta uma inversão no
comportamento entre as econo-
mias que estão acima e abaixo da
linha do Equador. Segundo o le-
vantamento do The Future Labora-
tor y, agência britânica dedicada à
pesquisa de consumo e marcas, a
crise vem levando os consumido-
res dos Estados Unidos e da Europa
a se reunirem mais sob o mesmo
teto, na mesma mesa, em detri-
mento à vivência individual que
reinou nas últimas décadas nesses
mercados. Por outro lado, os lati-
nos, sempre tão gregários, agora
optam mais por morar sozinhos e
vêm preferindo comer fora.

“A crise nas economias europeia
e americana fez o consumidor re-
ver seu orçamento e restringir al-
guns hábitos, como jantar fora”,
diz Paulo Al-Assal, presidente da
Vo l t a g e , agência brasileira parcei-
ra do the Future Laboratory na pes-
quisa. “É comum que as pessoas
cozinhem mais em casa e, na ado-
lescência, retardem a sua saída do
lar paterno ou, em alguns casos,
até voltem a morar com os pais”,
diz. Em suma, é a “cultura do conví-
v i o” em resposta à recessão global.

Atentas a essas transformações,
as multinacionais de alimentos e
bebidas investem em embalagens
“tamanho família” nos mercados
em crise. No Brasil, cresce o núme-
ro de opções para consumidores
que moram sozinhos, os “s i n g l e”,
sem deixar de lado as embalagens

maiores. “A tendência dos lares sol-
teiros convive com o aumento do
poder de compra da população de
baixa renda, o que leva os fabrican-
tes a investir também nas versões
‘tamanho família’ ”, diz Al-Assal.

De acordo com a pesquisa, a in-
dústria alimentícia mundial deve
faturar US$ 5,9 trilhões em 2014, o
que vai representar um crescimen-
to de 37% sobre os cinco anos ante-
riores. Os segmentos de maior des-
taque serão os de alimentos fun-
cionais, que devem movimentar
US$ 30 bilhões (alta de 24%); de ali-
mentos orgânicos, com fatura-
mento de US$ 104,5 bilhões (au-
mento de 82%); e de congelados,
com vendas de US$ 262 bilhões em
2014, um avanço de 20%.

“As tendências de praticidade e
de alimentação saudável são as
mais importantes nos próximos
anos, independentemente de qual
seja o mercado”, diz o presidente
da Voltage. Há algumas particula-
ridades, porém, como em chocola-
tes e confeitos. “Esse segmento está
enxugando em mercados madu-
ros, tendo em vista a preocupação
com a obesidade e outros proble-
mas de saúde, mas continua a cres-
cer no Brasil”, diz Al-Assal. No
mundo, as vendas de chocolates e
confeitos devem chegar a US$ 170
bilhões em 2014, uma alta de 12%
sobre os cinco anos anteriores.

O mundo moderno gera outras
tendências de consumo: o cresci-
mento do mercado global de “sna -
cks” (bolinhos, biscoitos, salgadi-
nhos etc), que deve movimentar
US$ 334 bilhões em 2015, como re-
sultado de cada vez mais horas de-
dicadas ao trabalho e menos tem-
po para comer em casa ou na rua.

M a r ket i n g Montadora investe em linha de brinquedos com sua marca

Fiat tenta cativar crianças
para influenciar compra

NIDIN SANCHES / NITRO / VALOR

“Decidimos focar no filho, que influencia o pai na decisão de compra”, diz Ciaco, diretor de publicidade da montadora

Marcos de Moura e Souza
De Belo Horizonte

Se você e o seu filho pequeno
se sentarem no chão da sala para
brincar com um Autorama cujos
carrinhos sejam da Fiat ou então
se, num parque, se divertirem
com um carrinho de controle re-
moto da marca italiana... Isso vai
influenciar sua escolha na hora
de comprar um carro novo? A
Fiat acha que sim.

A montadora começou há dois
anos a vender brinquedos com sua
marca no Brasil. A linha se chama
Fiat Toys. Os primeiros itens foram
o jogo Banco Imobiliário, um Fiat
500 de controle remoto e um jogo
de cartas Super Trunfo Fiat. Em
2011, vieram outros produtos,
mas é neste ano que a empresa
aposta: até dezembro planeja lan-
çar 20 itens para crianças licencia-
dos com sua marca.

O objetivo da Fiat não é vender
brinquedos. Eles são vistos como
uma ferramenta de comunicação,
diz João Batista Ciaco, diretor de
publicidade e marketing de rela-
cionamento de Fiat. “Pe r c e b e m o s
que era importante falar para a fa-
mília e para as crianças. É interes-
sante que a as pessoas ouçam falar
da Fiat dentro de casa, como uma
marca moderna, ligada a momen-
tos bacanas e que permita que as
pessoas brinquem com ela”, diz.

Esses momentos ajudam a
“criar uma relação de afetividade
com a marca”, diz Ciaco. Trata-se,
nas suas palavras, de uma nova
plataforma de comunicação, que
reforça a visibilidade da monta-
dora e que influencia a decisão
de quem assina o cheque.

A Fiat chegou a criar um jogo na
internet para pais e filhos, em que
eles pilotam um Punto TJet, um
carro turbo. “Em vez de focar no
pai, decidimos focar no filho, que
influencia o pai na decisão de com-
p r a”, afirma Ciaco. A montadora é
a única entre quatro maiores do
país a investir nessa estratégia.

Uma das ideias que orienta a
empresa é que o processo de com-
pra de um carro é compartilhado,
discutido com a família e a linha
Fiat Toys tenta cativar a todos da
casa, passando pelas crianças. A
fórmula está dando certo e seus
efeitos têm sido acompanhados
por pesquisas encomendadas pela
montadora, diz o executivo.

Mas especialistas em marketing
têm suas dúvidas. “O pai ou a mãe
não precisa de um brinquedo para
saber se um carro é bom ou não.
Ele forma sua lista de opções com
base em informações, em preço.

Não é esse portfólio de produtos
infantis que vai influenciá-lo”, diz
Ricardo Klein, diretor do Grupo
Troiano de Branding. Eduardo To-
miya, diretor-geral da BrandAna-
lytics, avalia que a estratégia pode
ter algum efeito, mas limitado. Pa-
ra ambos, no entanto, o que a Fiat
tenta criar é um público de base,
antecipando a familiaridade de fu-
turos consumidores com a marca.
A montadora diz que a ênfase não
é formar clientes do futuro.

E as crianças? O que acham dos
“fiatizinhos”? O jogo Super Banco
Imobiliário com a marca da mon-
tadora, lançado em outubro de
2010, em parceria com a Estrela, já
vendeu 450 mil unidades; o 500 de
controle remoto, quase 100 mil.

A advogada do programa
Criança e Consumo do Instituto
Alana, de São Paulo, Ekaterine
Karageorgiadis, vê a iniciativa
com muitas reservas. “Nossa crí-

tica é o uso do entretenimento
infantil para transmissão de uma
mensagem comercial”, diz ela. As
crianças, claro, brincam há gera-
ções com carrinhos, jogos de ta-
buleiros, mas agora passam a
brincar com um Uno, por exem-
plo, sem saber que o objetivo da-
quilo é influenciar seus pais a
comprarem um carro, diz a advo-
gada. Em resumo: “As crianças
passam a ser promotoras de ven-
da da marca, sem ter essa noção.”

Até o fim do ano, a empresa pla-
neja lançar um Uno elétrico, um
Autorama Fiat Linea, miniaturas
Fiat, mais carrinhos de controle re-
moto, aplicativos para tablet e ma-
terial escolar, como caderno Fiat e
mochila 500, personagens Fiat en-
tre outros itens. A linha toys é uma
experiência que ganha corpo no
Brasil, diz Ciaco. Na Itália, a plata-
forma de comunicação paralela
mais forte é a moda.
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Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 4 jun.  2012, Empresas, p. B7.




