


amostra, a maioria (57%) não leva as
crianças ao supermercado, mas 61% dos
filhos encomendam produtos e 32%
pedem pela marca.

A pesquisa, realizada nas cidades de
São Paulo e Rio de Janeiro junto a
1.500 mães (de 18 a 44 anos, das classes
A, B, C e D) de crianças e adolescentes
com idades entre dois e 14 anos, mostra
ainda que a persuasão infantil aconte-
ce, principalmente, no mercado de brin-
quedos, em que 62% das crianças entre
quatro e 12 anos exercem forte influên-
cia nas escolhas. Alimentos conside-
rados supérfluos, como biscoitos e bola-
chas (87%), são os produtos mais soli-
citados por essa faixa etária, seguidos de
refrigerantes (75%); salgadinhos de
pacote (70%); achocolatados e balas/
chocolates (69%). Já os adolescentes
que têm entre 12 e 14 anos têm maior
decisão na compra de roupas (50%) —
categoria em que são mais atraídos pelo

campanhas publicitárias que despertam
nelas a vontade de ter aquele brin-
quedo, aquela roupa, aquele sapato, ou
de comer determinado produto. "O de-
terminante está mais no poder econô-
mico do que no desejo. Crianças das
classes A e B influenciam mais cedo
na compra. Por outro lado, as de classes
C e D têm o bloqueio de que não dá
para comprar", comenta a diretora de
planejamento da TNS Interscience,
Ivani Rossi. De qualquer forma, os pais
menos abonados procuram o comércio
informal para, de alguma maneira,
atender aos desejos dos filhos, apesar da
limitação financeira.

Ivani ressalta que o que mais cha-
mou a atenção nessa pesquisa foi a for-
ça que os consumidores-mirins têm na
decisão dos pais. "O mundo do consu-
mo está muito amplo e essa criançada
sabe como usar sua força. As crianças
são verdadeiras ditadoras, que sabem

queno. Imagina a criançada de hoje que
tem oito anos, o que vai demandar?"

DE OLHO NOS PEQUENOS

Para atender esse consumidor que
começa a ser crítico muito mais cedo
que há alguns anos, as empresas têm
um bom desafio pela frente para fisgar
as preferências dos pequenos. A Hen-
kel, por exemplo, trouxe para o Brasil
produtos já consagrados no exterior e
que foram os principais lançamentos
da marca Pritt no ano passado, de olho
na molecada que tem entre três e nove
anos. Um deles é o Pritt Paint Ball, um
kit que traz numa sacola plástica cinco
tubos roller-ball de tintas nas cores
verde, azul, amarelo, vermelho e mar-
rom e um avental infantil. Outro lan-
çamento é o Pritt Gift Bag, que reúne
glitters e brocais, cola com glitter, cola
em bastão, livro com instruções e dicas
de trabalhos manuais, e uma cola má-

valor da marca — e de alimentos. Eles
também são responsáveis por 45% das
decisões relacionadas ao destino de férias
da família, indicador que tem aumentado
progressivamente nos últimos anos.

O instituto de pesquisa também
identificou que o fator social pesa no ti-
po de reação que as crianças têm quan-
do os pais se recusam a comprar o que
elas querem. Classificadas em grupos,
40% delas são consideradas "rebeldes",
que fazem birra, e pertencem geral-
mente às classes A e B, e são filhos úni-
cos ou com idades entre três a seis anos.
Já as "compreensivas" (27%), cuja maio-
ria está nas classes C e D, entendem
perfeitamente a situação e não pedem
mais. Outras 33%, as "estrategistas",
deixam de pedir por um tempo, mas
voltam a insistir depois. Mas, pobre ou
não, toda criança tem acesso às várias

que se fizerem birra vão conseguir o
quer", enfatiza. Segundo ela, outro fator
que conta é a força que a mulher re-
presenta atualmente no mercado de
trabalho. "Por mais que adie casar e ter
filhos, a mulher tem no DNA que quer
ser mãe. Sair para trabalhar ainda não
está muito bem resolvido e as crianças
sacam as fragilidades dos pais, o que é
impressionante", comenta. Na opinião
de Ivani, também chama a atenção a
precocidade das crianças. Há, por exem-
plo, crianças muito novas usando sapato
de salto, gente com seis anos com celular
e que passam parte do dia no Orkut ou
trocando mensagens pelo MSN. "Está
vindo daí um consumidor muito mais
consciente, porque viveu cedo a experi-
ência do consumo. Quem é da geração
de 50 teve o primeiro celular aos 40 anos,
o tempo de vivência do consumo foi pe-
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gica cor-de-rosa para a criança ver
onde joga a purpurina. "A inovação é
colocar todo o material junto, traba-
lhando a linguagem e os produtos
adequados", diz a gerente da categoria
Pritt, Marina Corradin. Segundo ela,
a idéia dos lançamentos é estimular a
criatividade dos pequenos já que
pesquisas mostram que as mães têm
uma grande preocupação com o desen-
volvimento criativo, já pensando em co-
mo isso afetará no mercado de trabalho.
"Por isso pensamos em produtos que
vão desde a coordenação motora até a
criatividade", explica.

Além de trazer novidades para a
garotada, os kits - maior lançamento
da Henkel nos últimos dez anos no
Brasil - também representam uma boa
oportunidade da empresa incrementar
as vendas fora dos períodos de volta às
aulas, já que os produtos podem ser
presenteados em datas como aniversá-
rios e Natal.

Outra novidade de 2005 ficou por
conta da marca Tenaz, que passou a
usar a linguagem de cartoon para as
embalagens atendendo a uma demanda
do público infantil, do pré-adolescente
e das mães pelo uso de personagens
temáticos. Assim surgiu a Turminha
Tenaz, com quatro novos rótulos
desenvolvidos para meninos e meninas
com até cerca de cinco anos de idade.
Para acompanhar o crescimento do pú-
blico infantil e competir em uma nova
fatia do mercado de colas em bastão, a

Henkel anunciou também a linha
Tenaz em bastão. Se não vai concorrer
com a Pritt? Segundo Marina, a marca
Tenaz tem eco na cabeça do con-
sumidor e a estratégia é trazer quem está
migrando da cola líquida para a de bas-
tão, proporcionando ao consumidor
continuar com a mesma marca. "Ou ele
migrará para a Tenaz em bastão ou vai
para a Pritt. Não podemos perder a
oportunidade", diz. Em 2006, a estraté-
gia é consolidar os lançamentos, e a
empresa começou o ano com a promo-
ção "Liga dos Super-Heróis Mr. Pritt",
que leva os consumidores-mirins para
dentro dos quadrinhos, transforman-
do-os em um super-herói.

Na edição deste ano, a Henkel pre-
miará dez ganhadores com participa-

ANA LUIZA SEMPRE QUE VAI AO
SUPERMERCADO TEM DE SAIR
COM ALGUM XAMPU E PASTA DE DENTES

ções na "Liga dos Super-Heróis Mr.
Pritt" em tiras publicadas com persona-
gens desenvolvidos exclusivamente pa-
ra a revista "Recreio". Os sorteados
também receberão um ano de escola
paga, um computador com impressora
e um ano de assinatura da "Recreio".

Quem também trabalha duro para
oferecer produtos para vários públicos,
gostos e bolsos é a Gulliver, que teve
em 2005 crescimento de 15%, com fa-
turamento de 40 milhões de reais. O
crescimento é fruto da estratégia de di-
versificação de produtos adotada pela
empresa durante o ano passado. Do
Forte Apache, primeiro brinquedo fa-
bricado pela Gulliver da década de 70,
que marcou a infância de muitas crian-
ças e se tornou um clássico que conti-
nua encantando gerações, muita coisa
mudou. Assim como mostra nossa en-
trevistada-mirim, atualmente o consu-
mo de brinquedos está mesmo muito
ligado aos personagens de TV e cine-
ma. "Uma das nossas estratégias é in-
vestir em grandes produções. Isso faz a
diferença e temos tido bons resultados.
O homem-aranha, por exemplo, teve
vendas fortes de brinquedos entre maio »
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e julho, o que não é normal", afirma o
gerente nacional de vendas da Gulliver,
Paulo Benzatti.

Segundo ele, hoje a demanda da
criançada muda muito em função do
que está na moda, na mídia, e das infor-
mações que recebe. "Coisas que eram
boas há um ano hoje são antigas. Hoje
trabalhamos com brinquedos com ciclo
de seis meses", diz. "A tendência é dos
produtos ficarem cada vez mais efême-
ros e o brinquedo evoluir em cima do li-
cenciamento e cada vez mais para o
mundo eletrônico", aponta.

Mesmo com tantos novos produtos
surgindo, os clássicos como o Forte Apa-
che, bonecos para colecionadores repre-
sentando personagens de filmes e qua-
drinhos, além dos carros em escala Ma-
jorette Sólido, continuam fazendo suces-
so, inclusive entre os adultos.

Outro que não sai de moda é o jogo
de futebol de botão, que este ano ganha
mais força graças à Copa do Mundo. A
expectativa da empresa é faturar 1,5 mi-
lhão de reais entre março e julho devido
ao evento. Por meio de um contrato
assinado com a Warner, detentora dos
direitos de licenciamento da FIFA (Fe-
deração Internacional de Futebol), as
principais seleções participantes do cam-
peonato mundial estarão presentes em

dois brinquedos diferentes: o tradicional
jogo de botão, fabricado pela empresa há
mais de 30 anos, e o Futebol Clube, com
bonecos que têm pernas articuladas e pés
com ângulos diferentes para produzirem
chutes com efeitos variados. Hoje, os
jogos estão disponíveis com licença de
16 grandes clubes nacionais.

NA MESA TAMBÉM
Mas nem só de brinquedos vivem os

pequeninos. A indústria alimentícia, por
meio da qual, aliás, as crianças se de-
liciam e querem provar tudo o que apa-
rece, também está atenta ao potencial do
segmento infantil. E não é para menos,
mais de 55 milhões de brasileiros têm
até 14 anos. Desse grupo, as crianças
com mais cinco anos são consideradas as
mais influenciadoras na decisão de
compra, representando 66% desse total.
Com esse cenário, até empresas que
ainda não atuavam diretamente focadas
para esse público passaram a investir
nele. Um exemplo é a Seara Alimentos,
que lançou há pouco mais de seis meses
dois produtos voltados para a molecada:
o Dino Nuggets e o Coloritos, des-
tinados para o público que vai de cinco
a 12 anos. A empresa optou por entrar
nesse nicho com nuggets porque esse é
um produto que tem boa penetração

entre os consumidores-mirins. Mas era
preciso ter algum diferencial para cha-
mar a atenção deles. "O Coloritos, além
de lúdico por causa das cores, leva para
as mães a importância do elemento
nutricional", comenta o gerente de
marketing, Danilo Nogueira. O produ-
to também inova na embalagem, que se
transforma num porta-Coloritos para
que as crianças carreguem lá o produto
depois de pronto. "Isso é uma tendência
não só para o segmento infantil, mas
para o mercado em geral: embalagem
com design que ofereça a utilização fun-
cional para o consumidor."

Já para o lançamento de Dino Nug-
gets, pesquisas apontaram que o dinos-
sauro é um animal que as crianças gos-
tam e que desperta a curiosidade nelas.
Além disso, o tema chama a atenção
tanto dos meninos quanto das meninas.
A Seara elaborou então o Dino Nuggets,
que traz um brinquedo colecionável com
informação dos dinossauros, e uma pá-
gina na web cujo endereço é divulgado
nas embalagens. No site, além de expli-
cações sobre o produto, os internautas
conseguem ter uma idéia da coleção dos
brinquedos, ler as Dino Histórias, apren-
der sobre diversas espécies de dinossau-
ros, fazer download de protetor de tela
de computador, participar do Dino Club
- um local no qual poderão fazer novos
amigos, se comunicar e trocar os brindes
(tazos repetidos) - e montar o seu Dino
Álbum: um álbum virtual no qual as crian-
ças devem responder (e acertar) 12 per-
guntas - cada resposta correta vale um
tazo virtual no álbum. "Para a criança,
havia pouca inovação em nuggets, mas
nada que misturasse alimento com o brin-
quedo. Isso é uma tendência e preen-
chemos essa necessidade", diz Nogueira.

Lembra-se da Ana Luiza, aquela
menina de quatro anos do começo da
matéria que adora comprar no Nicolau?
Pois é, até no trabalho do fotógrafo ela
deu pitaco: "Assim não, fica melhor em
outra pose"... "Ah, deixa eu me lembrar
de como tirei a última foto que ficou lin-
da"... Se ela já está assim tão pequena, as
empresas vão ter de se preparar para
atender essa garotada que está crescendo
cada vez mais com senso crítico.

Text Box
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