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O perfil de consumo das crianças
atingiu um patamar sem precedentes
em toda a história, colocando

em risco os negócios tradicionais
Robson Viturino

FABRICANTE DE ELECTRODOMÉSTICOS ARNO ESTÁ PRO-

movendo em julho uma maratona de cursos de gas-
tronomia, estética e etiqueta. Com um detalhe: o even-
to, que percorrerá as cidades de São Paulo, Rio de Ja-

neiro e Belo Horizonte, destina-se — acredite — ao público in-
fantil. A Amo está preparada para receber 1 000 crianças e ado-
lescentes de 7 a 16 anos que vão reservar parte das férias esco-
lares para aprender a preparar bolos, brigadeiros e sorvetes e
para ter aulas de penteados e maquiagem — tudo com produ-
tos Arno, claro. Pode parecer estranho que uma das marcas
mais consagradas por senhoras donas-de-casa esteja empe-
nhada em se comunicar com seus filhos, consumidores que
ainda nem são donos do próprio dinheiro. Mas a estratégia da

Arno se sustenta numa lógica bastante clara. "Enquanto
os pais trabalham, são os filhos que realmente usam li-

quidificadores e sanduicheiras", diz Ana Maria Berbe-
rian, coordenadora do programa. "E o número dos que
escolhem a marca desses aparelhos vem aumentando."

A ideia de que uma criança possa sair de um curso de
gastronomia com o desejo de comprar um liquidificador se-
ria auase absurda até há DOUCOS anos. Mas a linha do mer-

cado que demarca o início do território dos produtos dirigi-
dos aos adultos está cada vez mais perto da fronteira do uni-

Moda para adolescentes e celular Sandy & Júnior:
itens de consumo em que a marca define a escolha
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Garota na GlitzMania:
cabelo e unha no salão

verso infantil. Os executivos que
desconsideram esse fenómeno
desprezam um dos mais pro-
missores comportamentos de
consumo deste século. Estudos
apontam que crianças e jovens
brasileiros têm renda própria
em torno de 30 bilhões de reais
por ano. Além de eletrodomés-
ticos, eles querem computado-
res, produtos de beleza e celu-
lares. Um estudo feito pelo Ibo-
pe/Kantar Media Research nas
principais regiões metropolita-
nas do Brasil revela que, entre
2001 e 2004, cresceu de 28%
para 53% a fatia de adolescen-
tes de 12 a 16 anos que têm ce-
lular. "O celular já é parte inse-
parável da vida deles", afirma
Dora Câmara, diretora comer-
cial do Ibope Mídia Brasil.

Seguindo a mesma trilha da
empresa americana Firefly, a
Gradiente prepara para outubro
o lançamento do Gradiente

Kids, um celular para crianças de apenas
3 anos. Ele terá poucos botões, que ligam
diretamente para o pai. para a mãe ou pa-
ra a babá. "A ideia é criar promoções com
celulares para toda a família", diz Lúcio
Di Domenico, gerente-geral de negócios
da Gradiente Telecom, divisão da empre-
sa responsável pela área de telecomuni-
cações. O aparelho deverá custar em tor-
no de 400 reais e virá equipado para man-
dar torpedos com mensagens como "ve-
nha me buscar" ou "estou com o papai".
Há um ano e meio, a Claro foi uma das
primeiras operadoras a enxergar o poten-
cial do bolso dos pequenos. A empresa
lançou uma linha de aparelhos com a ima-
gem de Sandy & Júnior, um sucesso en-
tre a garotada. A promoção permitia aces-
so a toques com músicas da dupla e pa-
pel-de-parede com fotografias dos ído-
los. Em outubro passado, os assinantes
de Brasília que comprassem um celular
de Sandy & Júnior levavam um par de in-
gressos para um show da dupla. O suces-
so foi tão grande que os cantores tiveram
de fazer uma sessão extra.

Pesquisa recente do instituto Ipsos Mar-
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Geringonça montada com
PEÇAS DE LEGO: o setor de

brinquedos tradicionais vive uma
das maiores crises de sua história

BONECA BARBIE (vestida como a atriz
Marilyn Monroe no filme Como Agarrar
um Milionário): crianças fora do
mundo infantil cada vez mais cedo

plan sobre os assuntos que atraem maior
interesse em crianças de 10 a 12 anos mos-
trou que, no alto da lista, estão carros, via-
gens, computação e informática, gente fa-
mosa, esportes, ciência, tecnologia e mo-
da. "Mesmo ainda não podendo comprar.
os produtos já estão no imaginário delas",
diz Raquel Siqueira, diretora de pesquisa
do Ipsos Marplan. As crianças não apenas
querem esses produtos. Também querem
escolher a marca — sobretudo do que ves-
tem e calçam. Cerca de 70% dos adoles-
centes de 12 a 16 anos das classes A e B es-
colhem a marca dos ténis; e 60%, a das rou-

pas. Vários produtos procuram
oferecer às crianças uma es-

pécie de "independêiicia
controlada" — como
celulares ou cartões de
crédito com limites.

Cada vez mais cedo,
também, as crianças aban-

donam os brinquedos
convencionais, como
as bonecas Barbie,
os carrinhos e os jo-
gos Lego. "O setor
de brinquedos es-

sociação Brasi-
leira dos Fabri-

Batista da Costa,
presidente da As-

ça*\ diz Synésio
tá perdendo for-

cantes de Brinquedos. Para alguns, a dis-
puta está quase perdida. A nova realida-
de gera complicações para as empresas
que ainda não encontraram uma forma
de acompanhar essa revolução. Bem ago-
ra que o setor de brinquedos convive com
pirataria, contrabando e importações de
brinquedos asiáticos, seus produtos clás-
sicos parecem não ser mais tão deseja-
dos. A Estrela, marca sinónimo de brin-
quedos para boa parte dos adultos de ho-
je, enfrenta uma guerra para manter-se
competitiva. Nos próximos três anos, a
empresa pretende diminuir a capacidade
ociosa das fábricas com a produção de sa-
colas plásticas e tampas de garrafa. A pre-
visão é que, em 2008, metade do fatura-
mento venha desses produtos. "A preco-
cidade tem sido um problema muito gran-
de para nós", diz Aires José Leal Fernan-
des, diretor de marketing da Estrela. "Os
pais recheiam a agenda de crianças mais
que a de um executivo. Elas não têm mais
tempo para brincar."

Talvez não seja só uma questão de fal-
ta de tempo. É possível que as crianças de
hoje simplesmente não queiram mais brin-
car tanto quanto antigamente — ou que
entendam o termo "brincadeira" de for-
ma muito diferente da de seus avós ou
pais. Num passado não muito distante.
festa de criança tinha bolo, língua-de-
sogra e muita correria. Agora, co-
meça a entrar na moda entre as me-

Crianças coreanas brincam no computador:

ninas um tipo de festa em que se convi-
dam as amiguinhas para irem todas jun-
tas ao cabeleireiro fazer as unhas, cabelo
e maquiagem. As lojas do salão de bele-
za infantil GlitzMania, em São Paulo, são
equipadas com butique de fantasias e bi-
juterias, videokê e videogame para essas
ocasiões. Entre os serviços oferecidos pe-
lo GlitzMania estão cortes de cabelo pa-
ra bebés com menos de 1 ano.

Os novos espaços de consumo já são
concebidos tendo em conta que o consu-

midor infantil é es-
tratégico. A recéna-
inaugurada Daslu
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CELULAR
INFANTIL OA
FIREFLY:
projetado
para crianças
pequenas,
ele liga
diretamente
para o pai
ou para a
mãe, dentro
do conceito de
"independência
controlada"

XSARA PICASSO, da Citroen:
o modelo foi projetado para
seduzir a família inteira.
Sua campanha publicitária
incluiu o sorteio de uma
viagem para a Disney, dirigida
especialmente para as crianças,
pois, em 85% dos casos,
o comprador do carro é um
consumidor que tem filhos
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acesso precoce às informações sem nenhuma interferência dos pais

.reservou no terceiro andar um espaço ex-
clusivo para crianças, com alta-costura in-
fanto-juvenil, uma livraria infantil da La-
Selva, lojas de produtos Hello Kitty e de
brinquedos. De acordo com a gerente de
marketing da Daslu, Fabiana Pastore, o
espaço exclusivo, as melhores grifes e o
atendimento personalizado têm o objetí-
vo de garantir que esses consumidores in-
diretos continuem, no futuro, a comprar
na loja. "Hoje em dia são as crianças que
sabem exatamente o que querem usar",
diz Fabiana.

Para a educadora Cássia D'Aquino,
criadora de programas de educação finan-
ceira, na base desse fenómeno está o fa-
to de que, pela primeira vez na história,
as crianças têm acesso a meios de comu-
nicação como internet e TV a cabo des-
de muito cedo. "Essa é a primeira gera-
ção que prescinde dos pais para ter aces-
so ao conhecimento", afirma Gássia.
"A criança entra no mundo adulto ra-
pidamente", diz Raquel, do Ipsos Mar-
plan. "É assim que ela se coloca de
forma cada vez mais ativa nas com-
pras." Em todo o mundo, crianças já
nascem num ambiente em que informa-
ções em tempo real estão conectadas 24

horas por um computador. A Oregon
Scientific, multinacional fabricante de
laptops infantis, cresceu 400% no ano
passado com a venda de minicomputa-
dores que oferecem enciclopédias, exer-
cícios de ortografia e matemática
o mais recente, inspirado na Bar-
bie, destina-se a crianças em
idade pré-escolar. O pro-
duto ocupou o quarto
lugar na lista dos
produtos mais
vendidos pa-
ra crianças



Menino na livraria: o Interesse pela leitura aumentou entre crianças e jovens

em 2004 na rede Magazine Luiza. Não se
trata, portanto, apenas de pais que mimam
os filhos, comprando-lhes tudo o que pe-
dem à menor ameaça de manha. Entender
o novo fenómeno é admitir que, em mui-
tas situações, é a criança quem mais enten-
de do produto que está na lista de compras
da família — caso dos computadores.

É notório o poder infantil de influenciar
os pais em inúmeras situações de ctínsu-
mo, como na escolha da cor do carro ou na
compra do pacote turístico para as férias.
Estima-se que esse poder é de 94 bilhões
de reais por ano. A constatação de que há
um imenso mercado a ser desbravado pas-
sou a ser compartilhada pelo mercado pu-
blicitário, que nos últimos anos sentiu um
considerável aumento dos investimentos
em anúncios para a garotada. De abril de
2004 a abril de 2005, de acordo com o Ibo-
pe Monitor, o investimento em publicida-
de dirigida para crianças e adolescentes foi
de, pelo menos, 117 milhões de reais, uma
elevação de 34% em relação ao período
anterior. Não foi um crescimento isolado.
De 2002 para 2003, o investimento em pu-
blicidade para esse público já subira 40%.
O setor automobilístico é um dos que mais
tentam chamar a atenção das crianças. Em
outubro de 2003, às vésperas do Dia das
Crianças, a Citroen lançou um filme do
Xsara Picasso especialmente para o públi-
co infantil. O anúncio dizia aos filhos dos
clientes em potencial que a Citroen sortea-
ria uma viagem à Disney e um carro entre
aqueles que mandassem desenhos inspira-
dos no Xsara Picasso. "Esse modelo é es-
pecialmente voltado para satisfazer as ne-

cessidades de quem tem crianças em ca-
sa", diz Nívea Morato, diretora de marke-
ting da Citroen. Agrada às crianças e, con-
seqúentemente, aos pais — 85% dos com-
pradores são adultos com filhos.

Uma evidência de
que as crianças estão
mais sensíveis à pro-
paganda de produtos
de todo tipo é a diver-
sificação dos anuncian-
tes do Cartoon Net-
work, canal de TV por
assinatura que transmi-
te desenhos animados
24 horas por dia. Na
lista dos maiores anun-
ciantes, os brinquedos
continuam no topo,
com 27%. Logo em se-
guida estão as indús-
trias de alimentos e be-
bidas, com 26%. E
moda, uma preocupa-
ção relativamente re-
cente entre a criança-
da, já responde por
16% da receita. Entre
os anunciantes do Car-
toon, há ainda repre-
sentantes legítimos do
"mundo adulto" —
restaurantes, empresas
de telecomunicações e
cosméticos.

Para as empresas
brasileiras interessadas
em encontrar boas opor-
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leira do Livro, em 2002
foram produzidos 79,5
milhões de exemplares,
ante 34 milhões uma dé-
cada antes. O maior inte-
resse pelos livros não
ocorre só por aqui. Dados
da entidade que reúne os
editores americanos mos-
tram que esse pedaço do
mercado literário cresceu
mais de 10% entre 1997
e 2003. As prateleiras das
livrarias americanas ce-
dem cada vez mais espa-
ço a novos autores que es-
crevem para crianças. En-
tre eles estão artistas e ce-
lebridades, como o ci-
neasta Spike Lee, o bea-
tle Paul McCartney, o jo-
gador de basquete Sha-
quiile O'Neal e a canto-
ra Madonna. A Madon-
na? Sim, o mundo do
consumo mudou — e, ne-
le, quem manda agora são
as crianças. O mercado

só obedece.

tunidades nesse novo mundo do consu-
mo, uma boa notícia: os jovens do país
estão entre os que mais gostam de pôr a
mão no bolso, muito mais do que os jovens
de alguns países desenvolvidos. O estu-
do da ONU concluiu que, no Brasil, 37%
dos jovens gostam de fazer compras. O
índice é consideravelmente superior às
médias de França (32%), Japão (31%),
Argentina (28%) e Estados Unidos (12%).
As empresas de cartões de crédito já per-
cebem em seus bancos de dados o efeito
dessas estatísticas. Hoje, 20% dos adoles-
centes no Brasil têm cartões de crédito,
ante apenas 1 % em 2000.

Quem enxerga em tudo isso uma onda
de consumismo desenfreado vai se con-
fortar em saber que um dos itens que mais
crescem na cesta de compras infantis são
os livros — aqueles mesmos que, volta e
meia, algum intelectual aparece dizendo
que as novas gerações desprezam. De acor-
do com uma pesquisa da Câmara Brasi-
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