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A criança está despertando cada vez mais cedo para seu papel de consumidor e deve receber 
atenção especial, não só das lojas voltadas para o público infantil, mas de qualquer varejista 
consciente do seu poder de influenciar as decisões da família. 
 
Vender para crianças não é brincadeira. Na Ri Happy, maior rede de brinquedos do Brasil, os 
vendedores estão terminantemente proibidos de passar a mão na cabecinha dos pequenos e, 
muito menos, de apertar as bochechas e chamá-los de gracinhas. Tudo para não afugentar o 
público infantil que, cada vez mais cedo, decide e influencia a compra de brinquedos, roupas, 
alimentos e até mesmo automóveis. Para cativá-lo, em vez de paparicos, o lojista deve oferecer 
um mundo encantado, cheio de fantasia, diversão e interatividade. 
 
Ignorar a criança e concentrar a atenção nos pais também pode ser fatal. Depois dos quatro anos, 
os pequenos já decidem grande parte das compras (veja box). "As crianças sabem muito bem o 
que querem. Nós treinamos nossos atendentes para que eles falem a mesma língua", afirma 
Ricardo Sayon, pediatra que criou a rede Ri Happy Brinquedos, em 1988. Mas nada de vozes 
infantilizadas. Falar a língua dos pequenos é ter todas as informações sobre os brinquedos e os 
personagens que habitam o mundo infantil. Hoje, por exemplo, seria inadmissível um vendedor 
que não soubesse quem são Aragorn e Frodo (personagens do filme Senhor dos Anéis), 
transformados em bonecos de brinquedo.  
 
Pequenos detalhes podem fazer a diferença. Abaixar-se para ficar na altura das crianças e olhar 
nos olhos delas é fundamental para atrair a atenção. Os produtos também devem estar ao alcance 
dos olhos e das mãos dos consumidores mirins. "Quando a criança pega uma mercadoria, 
dificilmente não convence o adulto a comprá-las. Os argumentos são infinitos e se nada adiantar, 
ela chora", afirma Heloísa Omine, presidente do Popai Brasil, entidade especializada em 
merchandising no ponto de venda. Para a executiva, as ações de marketing ajudam a enfatizar os 
benefícios e os diferenciais dos produtos, tornando a oferta irresistível. 
 
Repare na reação de uma criança ao se deparar com um display enorme do seu super-herói 
predileto. Com certeza ela não terá olhos para mais nada com tanto deslumbramento. Se, ao se 
aproximar, ela encontrar produtos que, de alguma forma, a insiram no universo do personagem, 
certamente pedirá aos pais para levá-los. Segundo Heloísa, uma loja infantil tem que se inspirar 
nos parques de diversões, onde tudo parece grandioso do ponto de vista de uma criança mas, 
quando ela se aproxima, os objetos estão na proporção dela.  
 
Estímulo aos sentidos 
 
"O lojista tem que preparar a loja para que a criança possa fazer test drive de tudo", sugere 
Athanase Kazantzis, consultor da MK5 Consultoria e Treinamento. Para ele, o vendedor tem que 
brincar com a criança, sentar no chão, entender o mundo dela. De nada adianta a loja estar 
impecável se o atendimento for antiquado. Na opinião de Mônica Assis, consultora da Ponto de 
Referência, quanto mais a loja estimular os cinco sentidos da criança, melhor. "A loja tem que ter 
um visual atrativo e um cheirinho estimulante, tocar a música ideal, permitir que a criança 
experimente os produtos, oferecer pirulito e bala e um ótimo atendimento", afirma.  
 
É preciso também deixar os pais confortáveis. Adultos impacientes comprometem qualquer venda. 
Para Kazantzis, conquistar a criança é o primeiro passo para fidelizar os pais. "Se o filho está feliz, 
eles se sentem com a missão cumprida. Todo mundo trabalha para dar ao filho mais do que teve 
na infância", afirma. A pesquisadora Ivani Rossi, diretora da InterScience, lembra que os pais, 
especialmente as mães, são "eternas e atavicamente culpadas pelo abandono do papel de mãe 
integral". Para ela, os adultos tendem a ser mais fiéis do que os consumidores mirins. "A 



fidelidade infantil dura o tempo do consumo. Por essa razão, o mercado foi invadido por tantas 
possibilidades de produtos em cada categoria de consumo", diz Ivani.  
 
E por falar em categoria, o lojista deve levar em conta que as crianças não são todas iguais. É 
importante gerenciar a loja considerando variantes, como faixa etária, sexo, poder aquisitivo e 
estilo de vida. "Segmentação é isso, identificar grupos de consumo e montar estratégias", define 
Cláudio Czapski, superintendente da Associação ECR Brasil. "Na verdade, o que o lojista precisa 
saber é que ele deve trabalhar esse segmento da mesma forma que trata o adulto". Para 
entender como distribuir os produtos pelas gôndolas de um supermercado, por exemplo, Cláudio 
sugere que o varejista circule na loja sob um skate ou um carrinho de rolimã. 
 
O encantamento é mesmo imprescindível. Que o digam os fabricantes e lojistas de confecções e 
calçados. Para agradar os baixinhos, muitas vezes as roupas têm que se transformar em 
brinquedos. É o caso dos tênis lúdicos que têm luzinhas e fazem barulho. "Um display pode ajudar 
a mostrar essas características. Com certeza a criança vai olhar e dizer: ‘olha mãe, esse pisca’", 
diz Heloísa. No caso de uma loja de material escolar, a exposição do produto pode estimular o 
lado mais divertido da escola e explorar a multiplicidade com diferentes cores de papéis e tipos de 
lápis. A estratégia desperta a sensação de autonomia de poder escolher e a indecisão do que 
levar. A chance de comprar mais de uma unidade é grande. 
 
Comprar é divertido 
 
Estimular a interatividade com o produto é uma boa estratégia. Foi o que fez a Oregon Scientific 
Brasil, fabricante de laptops infantis. Em parceria com o varejo, a empresa criou displays com 
banquinhos especiais para que as crianças pudessem testar confortavelmente os laptops, em 
especial os da linha Barbie. Uma equipe de dez promotores se encarregou de ajudar os pequenos 
a entenderem o funcionamento do brinquedo. A proposta é reforçada em datas especiais, como 
Natal e Dia das Crianças, com a contratação de demonstradores extras. 
 
As crianças adoraram a brincadeira. Faltava então conquistar os pais. Segundo Luciano Kubrusly, 
presidente da Oregon, enquanto a criança quer um brinquedo divertido, os adultos avaliam outras 
características do produto, entre elas a qualidade, o preço, a garantia e a assistência técnica. "O 
vendedor e o promotor têm que estar bem preparados para conquistar a confiança do 
consumidor. É um trabalho difícil, mas ao mesmo tempo gratificante, porque o resultado aparece 
na hora", afirma Kubrusly. 
 
Com crianças e pais satisfeitos, é claro que os lojistas aprovaram a ação da Oregon. "A ação foi 
extremamente simpática e fez com que o produto fosse uma lembrança permanente de oferta aos 
consumidores que entravam na loja", lembra Ricardo Sayon, da Ri Happy. Gerente da seção de 
brinquedos do Magazine Luíza, Maria de Fátima Alves Biondi elogia a visibilidade da marca na 
mídia e na loja. As vendas de laptops infantis nas lojas da rede saltaram de 12 unidades em abril 
de 2003 para 5 mil no final do mesmo ano. Só em 2004, o crescimento das vendas do produto no 
Magazine Luiza foi de 380%. 
 
A parceria com o varejo é um dos principais trunfos da empresa. "A indústria é responsável pelo 
processo de venda do produto ao cliente final. Nosso trabalho só termina quando a mercadoria 
chega à mão do cliente e ele está feliz", afirma Kubrusly. Em dois anos, a linha de laptops recebeu 
investimentos de R$ 1,2 milhão em marketing e o produto já é responsável por 40% do 
faturamento da Oregon no Brasil. 
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