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Pequenos consumidores exigem cada vez mais produtos de marcas 
 
Bárbara, 9 anos, não deu sossego aos pais enquanto estes não compraram a sua mochila Kipling, 
com rodinhas e macaquinhos idênticos aos das colegas de escola. Custou R$ 459,00. Thomaz, o 
irmão de 7 anos, queria um relógio Nike e lá se foram mais R$ 200,00. O irmão Max, de 1,5 ano, 
só toma Leite Ninho (crescimento) e nem adianta oferecer outro. Pedro, 14 anos, e Antônio, 11 
anos, gostam de roupa das grifes Osklen e Track & Field, embora aceitem Hering e C&A para o 
dia-a-dia. Na hora de comer, os cinco têm algo em comum como o requeijão em copo Poços de 
Caldas, mas muitas divergências quando o assunto é iogurte: um gosta de 'Danoninho', outro de 
'Chambinho' e outra da linha light/diet Corpus. E se o Nescau os meninos tomam em casa, na 
mochila só aceitam carregar o Toddinho, como os colegas de escola.  
   
São esses pequenos consumidore s que ditam a regra na casa do publicitário Pedro Assumpção, 
diretor da Neogama. Gente miúda que faz girar bilhões e bilhões de reais na economia. Só em 
brinquedos foram R$ 1 bilhão no passado, mas há escola, passeios, alimentação, roupas e 
acessórios, telefones celulares, videogames, assinaturas de televisão a cabo, calçados e uma 
gama imensa e sempre renovada de produtos chegando ao varejo. A rede McDonald's, por 
exemplo, chega a vender 2,5 milhões de McLanche Feliz por mês, tanto que renova as ofertas de 
brindes do produto a cada três meses, investindo alto em propaganda. A Sadia tem linha de 
produtos própria para criança, assim como Nestlé, Unilever, Parmalat e todas as grandes 
empresas.  
   
Não importa a classe social, o consumidor infantil e infanto-juvenil é influenciado por marcas e 
pelos hábitos de consumo de suas tribos - colegas de escola, bairro, condomínio ou filhos de 
amigos dos pais, diz a diretora de Planejamento e Pesquisa da agência de publicidade F/Nazca, 
Cecília Novaes. Ela ressalta que "50% dos produtos ofertados a este público são resultado de 
licenciamento de personagens infantis e celebridades".  
   
Portanto, um terreno fértil para a milionária indústria do licenciamento e onde também a pirataria 
faz a festa, com impressionante agilidade a ponto de um produto ser lançado e no dia seguinte os 
camelôs terem similares.  
   
Afinal, o Censo 2000 revelou a existência de 16,3 milhões de brasileiros de 0 a 4 anos, 16,5 
milhões de 5 a 9 anos e 17,3 milhões de 10 a 14, todos ávidos por consumir, embora apenas uma 
pequena fatia tenha o mesmo acesso dos filhos de Assumpção à marcas e produtos de primeira 
linha.  
   
Cecília diz, no entanto, que, mesmo que não tenha acesso a um produto, toda criança tem um 
ideal de consumo. A Barbie da Mattel é um deles e resiste há 40 anos. Tanto que a empresa 
americana faturou US$ 2,5 bilhões com essa boneca no ano passado e deste total US$ 1 bilhão 
veio do licenciamento. No Brasil, diz a gerente de Marketing de Barbie, Erica Giacomelli, a 
empresa tem licenciados mais  de 700 itens. Hoje, diz ela, Barbie vende desde bicicletas 
Bandeirante, passando por mochilas da Sestini, roupas infantis da C&A e cadernos da Tilibra. "A 
Barbie acompanha as meninas de 4 a 13 anos e seus hábitos de consumo", diz Erica e conta uma 
novidade: "No próximo mês, a Pharmaervas lança uma linha de cosméticos leves da marca 
Barbie."  
   
Mas cosméticos para criança?  
 
Erica diz que, hoje, as meninas são muito mais precoces. Uma constatação que as pesquisas 
comprovam. Tanto que os ídolos infantis como Xuxa, Angelica, Eliana, diz a diretora de Pesquisa 



da F/Nazca, ditam não só um padrão de comportamento, como de vestir. David Diesendruck, 
diretor-geral da Redibra, uma das maiores empresas de licenciamento do País que tem na 
carteira, entre outros, os Simpson's, aposta tanto na tendência que hoje tem na carteira de 
licenciamento a marca Gisele Bündchen, a top model que toda garota sonha ser. Pelo uso de uma 
licença como esta as empresas pagam de 3% a 5% do preço de venda dos produtos.  
   
Hoje, porém, são "As Meninas Superpoderosas" um dos maiores sucessos de licenciamento.  
 
Vendem de tudo. Larissa, de 4,5 anos, filha de Gisele e Abel Marquine de Souza, irmã de Natália, 
de 1,2 anos, é uma das consumidoras de produtos que estampam as "Superpoderosas". Abel diz 
que tenta satisfazer os desejos da filha, mas confessa que nem sempre compra o produto de 
grife, porque pesa no orçamento. A arqueóloga Valéria Galvão, de 36 anos, também não dá tudo 
o que pede o filho Dimitri, de 5 anos. "Ela adora tênis, mas há marcas que oferecem conforto e 
não custam tão caro. Agora, leite tem que ser Parmalat. " A indústria e a publicidade, no entanto, 
têm de cortar um dobrado para conquistar essa gente miúda. O diretor da agência de publicidade 
Giovanni, FCB, Adilson Xavier, vê dois caminhos: "falar direto com os baixinhos, buscando 
identidade e cumplicidade com eles, ou mexer com a culpa das mães que hoje trabalham e 
compensam a distância dos filhos comprando aquilo que eles gostam e ela aprova". Foi assim, diz 
ele, que a agência criou as campanhas dos biscoitos Trakinas, explorando a cumplicidade com a 
criança, e da gelatina Royal, "na qual a mãe vira o centro da casa ao satisfazer a vontade dos 
filhos com gelatinas coloridas, que alimentam brincando". Neste caso, a cumplicidade da 
propaganda foi com a mãe. A sofisticada Kopenhagen também acaba de lançar a linha "da 
turminha", onde com jogos procura conquistar o consumidor infantil se valendo do conceito de 
que desfruta com os pais.  
   
Esse consumidor é tão importante que o Grupo Pão de Açúcar criou há quatro anos o projeto PA 
Kids, de supermercado educativo para as crianças, onde elas aprendem a escolher os produtos e, 
em contrapartida, acabam dando dicas à rede de como preferem a disposição dos produtos nas 
gôndo las. O diretor de Marketing Corportativo do Grupo Pão de Açúcar, Eduardo Romero, 
comemora que, nesse período, 2,5 mil escolas foram cadastradas e 550 mil crianças já visitaram 
uma das três unidade do PA Kids na Capital. É uma aposta no futuro.  
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