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Com a internet, a troca de informações é permanente e as marcas se renovam rapidamente. 
 
As crianças de 9 a 14 anos, do Brasil e de outros países do mundo, a exemplo de Estados Unidos, 
Espanha, Alemanha, Índia, China e Japão, têm hoje mais acesso à informação. Usam a internet, 
em casa e na escola, e fazem parte de uma aldeia global onde a troca de informações é 
permanente. Mas, como crianças, o que uma tem a outra quer ter também. Afinal, todos querem 
fazer parte de um grupo, especialmente nesta fase de busca de identidade.  
 
São essas algumas das conclusões da pesquisa mundial Brand Child, realizada pela Millward 
Brown, empresa do Grupo Ibope, em oito países, no qual o objetivo foi o de mapear o 
comportamento e os hábitos de consumo daqueles que têm entre 9 a 14 anos. Uma turminha que 
o Ibope classifica como a primeira geração da era virtual, a que efetivamente trocou as 
brincadeiras de rua e quintal por uma tela-- de TV ou do computador.  
 
No Brasil, onde 300 crianças foram entrevistadas, no Rio e em São Paulo, 89% revelaram achar 
importante ser parte de um grupo. De acordo com a pesquisa mundial, 54% das decisões de 
compra de calçados (em especial esportivos), roupas, CDs e brinquedos de crianças de 12 a 13 
anos são decorrentes da observação daquilo que os amigos têm. Um porcentual que cai para 30% 
quando as crianças têm de 14 a 15 anos e chega a 17% entre as de 16 a 18 anos.  
 
André Paparazzo, aluno da 7.ª série, com 13 anos-- vai completar 14 sábado, é um exemplo típico 
do consumidor desta faixa etária. Com alguns colegas, entre eles André Oliveira e Rafael Volpe, se 
aventurou no som de músicas baixadas da internet e quis uma super-guitarra de presente de 
aniversário.  
 
"É legal porque meus amigos tocam também e aí podemos nos divertir mais", disse, ensaiando o 
que vai mostrar aos familiares na festa de aniversário, ao lado dos amigos. André também 
escolhe calçados e roupas de olho naquilo que os amigos usam."Nossa turma de escola prefere 
usar roupas largadonas, como as minhas. E bermuda tem de ser abaixo do joelho". André 
confessa não gostar de ganhar roupa de presente. "Prefiro escolher o que vou vestir. Eu e meus 
amigos temos estilo" Para a diretora da Millward Brown, Silvia Quintanilha, André é o típico 
consumidor da faixa etária dele, classificada de "tween" . Um consumidor que vive em sintonia 
com o grupo etário e que busca a aceitação por meio do consumo. O detalhe mais importante, 
porém, diz Silvia, é que essa turma tem influência em aquisições importantes da família. Por 
exemplo, ela conta, 31% das crianças pesquisadas dizem aos pais qual é a marca de carro que a 
família deveria adquirir e 28% são consultadas sobre a marca.  
 
Outro dado curioso: 36% das crianças brasileiras têm amigos ou parentes em outro país. Como 
navegam na internet, explica Silvia, consideram amigos aqueles com quem conversam através do 
computador. As informações são trocadas com muita velocidade e marcas se renovam ou se 
desgastam rapidamente.  
 
Pais preocupados com tudo isso podem ficar tranqüilos: a criança brasileira é mais apegada à 
família (77%) do que a média mundial (60%), da mesma forma que conservam mais os valores 
religiosos (79%, ante 56% da média mundial). E outra boa notícia: 91% dos brasileirinhos 
querem acabar com os produtos que fazem mal ao meio ambiente.  
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