
Novos tempos prenunciam uma nova era na
infância. Esta frase pode soar um pouco estranha -
teoricamente estamos nos referindo a uma fase da
vida, mais precisamente ao período que vai do
nascimento à adolescência -, mas a verdade é que
têm acontecido profundas trans-
formações nesse conceito.

Antes de adentrarmos nesse
novo universo, vale algumas
considerações. Primeiro, como
chamam a atenção Shirlet R.
Steinberg e Joe L. Kincheloe,
autores do Cultura infantil - A
construção corporativa da
infância, é preciso atentar para
o fato de que o que nos últimos
anos do século XX foi rotulado
como "uma infância tradicio-
nalmente ocidental" tem apenas
150 anos. Explica-se: na Idade
Média a criança participava diariamente do mundo
adulto, sem nenhum tipo de tratamento especial. "O
conceito de criança como uma classificação es-
pecífica de seres humanos que requerem um
tratamento especial, diferente do aplicado ao adulto,
ainda não havia sido desenvolvido", esclarecem os
especialistas.

Estudos indicam
que as crianças de
hoje identificam

marcas antes
mesmo de

aprender a ler

Isso comprova que a infância é, então, uma
criação da sociedade, e, portanto, sujeita a mudar
sempre que surgem transformações sociais mais
amplas. Segundo os autores, o apogeu da infância
tradicional (a que surge no início do século XIX)

durou de 1850 a 1950. Apenas
nessa época é que se acredita
que elas devam ser protegidas
dos perigos do mundo adulto. É
quando o comportamento dos
pais se consolida em torno das
noções de carinho e responsa-
bilidade.

Como em diversas outras
esferas da vida em sociedade -
relações familiares, trabalhistas,
escolares etc. -, a infância
atravessa uma fase bastante
complexa, já que não pode mais
contar com os modelos tradi-

cionais, mas existe muita controvérsia com relação às
novas formas de tratamento da criança.

O comportamento de consumo é, certamente, um
tema central quando o assunto em pauta são as
transformações operadas na maneira de lidar com o
público infantil, e devemos lembrar que ele é
resultado de mudanças significativas na estrutura
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Aumenta o poder de consumo da criança

familiar e no próprio
processo de aprendizado
da garotada, que hoje
tem um acesso, pratica-
mente irrestrito, às
informações do cha-
mado mundo adulto.

Os mais críticos de-
nunciam aspectos ex-
tremamente negativos
gerados pelo alucinante
ritmo de vida da socie-
dade moderna, como o
fato de as crianças se
encontrarem cada vez
mais sobrecarregadas de
obrigações diárias que
pouco têm a ver com o
universo infantil, como
limpar a casa, cuidar dos
irmãos menores, fazer
comida, lavar roupa etc.,
sem falar na "pesada"
agenda a que são submetidas as de classe média,
orientadas a realizar uma série de atividades que
devem, em princípio, prepará-las para o mundo
adulto. Ainda não podemos esquecer que, em países
como o Brasil, infelizmente é muito comum vermos
os pequenos trabalhando fora de casa para ajudar no
sustento da família.

Shirlet R. Steinberg e Joe L. Kincheloe salientam
que, atualmente, vivemos a fase da "infância pós-
moderna", já que a criança não pode prescindir dessa
nova condição da sociedade. No universo infantil, a
principal característica pós-moderna é o vasto acesso
das crianças ao mundo adulto. Com isso, a fronteira
entre infância e mundo adulto tem se desvanecido,
com implicações bastante sérias, nem sempre
reconhecidas e trabalhadas como se deveria. Uma das
principais - e que tem influenciado de forma
significativa o aumento no poder de consumo infantil
- é que está indo embora a mística dos adultos como
honoráveis guardadores dos segredos do mundo.
Hoje, devido aos avanços tecnológicos e sociais, mui-
tas vezes eles sabem menos. O problema é que, com
isso, não é raro ver a autoridade do adulto ser minada.

Ainda serão precisos
alguns bons anos para
que se estabeleçam no-
vos padrões nesse cam-
po. Se é que voltaremos
a ter modelos mais bem-
acabados como no pas-
sado - há quem duvide
que isso possa acon-
tecer. Feliz, ou infeliz-
mente nesse momento a
única certeza é a cons-
tatação de que não há
muito para ser feito: a
explosão de informações
e a conseqüente vertigem
social gerada pela satu-
ração - condição social
rotulada como hiper-
realidade - faz parte do
nosso presente e, com
certeza, do futuro. Como
enfatizam Steinberg e

Kincheloe, não haverá reversões nesse campo, o que
significa dizer que teremos, cada vez mais, crianças
menos infantilizadas, mais antenadas, mais
impositivas etc.

Na área corporativa, sem dúvida, o que se enxerga
é um cenário de muitos desafios e preocupações.
Estudos têm demonstrado que as crianças hoje
identificam marcas antes mesmo de aprender a ler. É
óbvio que isso é maravilhoso para as empresas, de um
lado, mas não se pode negar que exige também um
grande senso de responsabilidade, devido ao
importante papel que as marcas desempenham na
formação da personalidade dos pequenos consu-
midores. Sem esquecer que uma atuação ética e
responsável, em breve, não será benéfica apenas para
a consciência tranqüila dos empresários. Se tudo der
certo, defendem especialistas do terceiro setor, esta
será, em breve, uma questão de sobrevivência das
companhias, sejam elas globais - nesse caso o
processo já está bem mais adiantado - ou locais.

Ao marketing, para encarar o desafio de ajudar no
desenvolvimento de lançamentos inusitados para
aplacar a sede de novidades da garotada - mais do
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A interatividade como realidade

que nenhum outro público eles são ávidos por novas
experiências e descobertas -, cabe uma missão
igualmente complicada: descobrir e decodificar a
escala de valores desse universo, tarefa árdua, até
porque são marcantes as diferenças entre as
gerações. Quem já não viu pais
que se consideravam "moder-
ninhos" se surpreendendo e
reprimindo as atitudes dos filhos?
Além do mais, não podemos nos
esquecer que vivemos hoje num
universo saturado de infor-
mações e que as condições são
acentuadas para um público que
tem a interatividade como
realidade.

Na criação publicitária é
preciso muita atenção para
atingir - e convencer correta-
mente os preocupados
genitores, que nem sempre têm suas expectativas
atendidas nesse campo. É importante lembrar que a
insegurança é muito grande nessa área, apesar de
pouco confessa, até em virtude dos problemas que

Mais de um terço
das crianças entre

9 e 14 anos consegue
influenciar os pais

na escolha da marca
do carro da família

vêm sendo verificados com a perda de modelos. Hoje
existe uma crise instalada no que diz respeito à
educação, e não é por outro motivo, que a tarefa vem
sendo delegada à escola e, comumente, a meios de
comunicação, em especial a televisão, que,

conseqüentemente acaba
sendo exigida em demasia
nesse sentido.

Para quem tem a difícil
tarefa de desenvolver pro-
dutos e se comunicar com
esse público, os estudos têm
fornecido pistas importantes
sobre o comportamento da
garotada. No Brand child
(livro baseado numa pesquisa
da Millward Brown realizada
em âmbito mundial, em 2003,
com crianças de 9 a 14 anos),
algumas constatações deixam

mais do que evidentes o aumento de poder de
consumo desse público. Para se ter uma idéia, no
caso brasileiro, mais de um terço consegue ditar aos
pais a marca de carro que deve ser comprada.
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Os hábitos de
consumo da garotada

Os dados do EGM-Marplan nos ajudam a entender
um pouco melhor o comportamento dos pré-
adolescentes brasileiros, hoje um target de grande
importância, justamente devido a sua influência na
decisão de compra da família.

Em termos demográficos, sabe-se que: 7% da
população brasileira têm entre 10 e 12 anos, 4%, entre
13 e 14 anos, e 8%, entre 15 e 17 anos.

Como se pode perceber, os tweens (o EGM-Marplan
utiliza o termo para designar o público entre 10 e 12
anos - a Millward Brown considera os de 9 a 14 anos)
são importantes também quando se considera o aspecto
quantitativo, já que representam 36% do público de 10 a
17 anos.

Como explica Daina Ruttul, diretora do Ipsos-
Marplan, no que concerne à questão da classe
econômica, mais uma vez, infelizmente, vemos marcas
profundas da questão da desigualdade social. Os
números mostram que, em termos inversamente
proporcionais, cada tween classe A pertence a uma

família que vale nove vezes o potencial econômico de um
classe D.

De acordo com os dados atualizados para o primeiro
trimestre de 2004, 78% estudam em rede pública e 22%,
em privada - uma informação que merece ser observada
de forma atenta, já que evidencia o que vem acontecendo
com a classe média: 49% dos que estão na rede pública
pertencem à classe AB.

Interesses

Considerando apenas os dados do público da classe
AB, entre 10 e 12 anos, constata-se que trata-se de um
target que demonstra interesse para assuntos como
automóveis (os meninos mais que as meninas,
obviamente), astrologia/horóscopo (neste caso, vale
registrar, as meninas são bem mais interessadas),
atualidades/notícias do momento (as garotas também
têm índices mais altos), competições de automobilismo
(disparado para os garotos), computação e informática
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(aqui há ura equilíbrio, tanto
considerando classe social
como sexo), ecologia/meio am-
biente, esportes em geral, fute-
bol, gente famosa, moda/ves-
tuário (grande diferença para o
público feminino), televisão e
humor/divertimento/passa-
tempo (este último, como era de
esperar, é o que registra o maior
percentual).

Com relação aos hábitos da
garotada dessa faixa etária,
sobressaem-se na classe AB,
com índices bem acima da
média geral para este público,
esportes individuais, ida a
clubes, passeios a shopping
center, freqüência a danceterias,
andar de patins/skate/patinete, freqüência em locais de
jogos pela internet, parque de diversão, assistir a partidas
de futebol, viajar nos fins de semana, ler livros para fins
de lazer, tocar instrumentos musicais, freqüência em
lanchonetes e viagens pelo Brasil.

Felizmente, algumas atividades são bem demo-
cráticas, sendo usufruídas pelas crianças de todas as

classes sociais, sem grandes
diferenças. É o caso da prática
de esportes em equipes
(provavelmente por causa da
escola), do ato de colecionar
figurinhas e selos, ouvir música,
andar de bicicleta, ir ao
zoológico e freqüentar flipera-
mas/jogar videogame.

Nos hábitos de consumo das
meninas destacam-se, pratica-
mente sem oscilações signifi-
cativas quanto à classe social,
batons, condicionador, hidra-
tante pós-sol, esmalte, gel/
musse e perfume. No caso dos
meninos, acabam registrando
índices mais elevados produtos
de cuidado pessoal, como de-

sodorante e gel. Em ambos, o peso do poder aquisitivo
acaba sendo determinante apenas para itens mais
sofisticados, como protetor solar, shampoo dois em um e
creme antiacne.

Segundo os dados apurados pelos Estudos Marplan,
77% das crianças entre 10 e 12 anos, da classe AB,
possuem bicicleta; 38%, equipamento de som; 23%
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computador; 40%, patinete; 41%, patins; 33%, telefone
celular pré-pago/cartão; 50%, televisão e 40%, video-
game. Com exceção da bicicleta e da televisão, são regis-
trados índices bem baixos para esses itens na classe CDE.

No que concerne às últimas compras (o questionário
solicita indicações para compras feitas nos últimos três
meses), sobressaem-se para o target AB camiseta/
malharia, CD, jeans e tênis.

As crianças consomem, em larga escala, inde-
pendente da classe social, achocolatado, balas/drops,
bolacha/biscoito, chicletes/goma de mascar, choco-
late/bombons/barra, frios embutidos e iogurtes.

No processo de decisão das marcas, suas opções são
determinantes para a lanchonete que vão freqüentar,
marcas de guloseimas/biscoitos, brinquedos, material
escolar, produtos de higiene pessoal, roupa, telefone
celular e tênis/calçados.

Pesquisa realizada pela Ipsos-Insights, em treze
países, sobre a geração tweens, fornece informações
importantes sobre o que vai pela cabeça da garotada
nessa fase de transição, já que não são mais crianças,
porém não chegaram na adolescência. Os chamados pré-
adolescentes se diferenciam pela atitude em relação aos
pais e amigos. A amizade verdadeira se revela por meio
de interesses comuns e semelhantes. No que diz respeito

à relação com os pais, ela é marcada pela dualidade -
mantêm uma enorme distância se comparada com as
crianças mais novas; no entanto, são mais amigáveis que
os adolescentes.

É interessante observar, também, como são mais
nítidas nessa época as diferenças entre o comportamento
das meninas e dos meninos com relação ao consumo. As
garotas estão mais preocupadas com roupas, produtos
de maquiagem e para cuidados da pele e do rosto. Na
decisão de compra pesa o modelo adulto, ou seja,
tendem a optar por marcas que tenham essa carac-
terística. No caso dos garotos, eles estão mais preo-
cupados com esportes, carros e produtos eletrônicos e
tendem a preferir marcas que os projetem dentro do
universo dos adolescentes, e não dos adultos, como
ocorre com as meninas.

O estudo da Ipsos-Insights comprova que as marcas
desempenham um importante papel na vida dos pré-
adolescentes, na medida em que os ajudam a sair do
conflito da transição, estimulando seus processos de
formação de identidade. Apesar da variedade de marcas
selecionadas, as categorias de produtos são similares em
todo o mundo: roupas para esportes, telefones celulares,
guloseimas, bebidas, fast-food, festa, diversão, música e
assistir TV.
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