
Mamãe, eu quero...
Embalagens, brindes e experimentação aguçam a disposição de consumo das crianças
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O comportamento das crianças de
hoje em relação ao consumo é bem dife-
rente do de seus pais ou avós. Mudanças
na configuração familiar e na própria re-
lação com a mídia e as marcas desenham
uma nova realidade. O público mirim
está cada vez mais presente e influente
na decisão de compra (quadros l e 2},
e o desafio que se apresenta para as em-
presas é conseguir atrair a atenção dos
filhos com produtos ou situações próxi-
mas do universo infantil, respeitando os
sentimentos dos pais.

É preciso garantir a função "emo-
cional", ou seja, proporcionar conforto,
bem-estar e carinho por meio da compra.
A tarefa parece simples, mas não é: devem
ser levados em consideração fatores como
tipo de produto, comunicação, embala-
gem e experiência no ponto-de-venda.
Isso tudo além de atender os anseios dos
pais (principalmente as mães, em seu
sentimento de culpa ou desejo de agradar
os filhos) e das crianças.

O contexto social impacta decisiva-
mente o ambiente de consumo: as rela-
ções familiares multiplicaram-se, assim
como as opções de produtos, marcas e
oportunidades de consumo. A inserção
da mulher no mercado de trabalho trou-
xe elementos novos à equação: mães
que ficam em casa colocam limites com
mais facilidade e têm mais presente
a noção de que o "não" é importante
para ensinar as crianças a valorizar o
que possuem.

Já as que trabalham fora têm mais
dificuldade na imposição de limites;
dizer "não" dá sensação de frustração e
remorso. De fato, o distanciamento dos
filhos provoca sentimento de culpa nas
mães, que se reflete diretamente no seu
comportamento na hora da compra de
artigos para as crianças. Como elas, os
pais também se mostram menos resisten-
tes aos pedidos dos infantes, que sabem
explorar a fragilidade paterna.

LEVAR ou NÃO?
Ter a companhia dos filhos durante as

compras pode ser um prazer, na medida
em que é uma oportunidade de reunir a
família em uma só atividade. Mas também
pode ser motivo de desconforto, pois em
geral implica demorar mais tempo e ficar
sujeito às disputas e brigas entre irmãos.

Para as crianças, acompanhar os pais é
motivo de alegria, excitação, além de sig-
nificar a garantia de ganhar alguma coisa.
Muitos influenciam até mesmo a escolha
do local de compra.

Em alguns aspectos as crianças até
ajudam, quando apontam os itens que
os pais sempre compram ou os de preço
mais baixo. Por outro lado, costumam
pedir produtos que desejam, e algumas
já os colocam no carrinho (quadro 5).
Quando elas não acompanham, os pais
sempre compram o que os filhos estão
acostumados a pedir. E estes, por sua vez,
ficam na expectativa de ganhar algo como
prêmio na volta dos adultos.

Produtos alimentícios "supérfluos" são
os pedidos mais freqüentes das crianças,
embora encontrem resistência por parte
dos pais (quadro 4). No entanto, a cres-
cente oferta desses itens faz com que
os responsáveis se preocupem cada vez
mais com a qualidade da alimentação dos
pequenos.

aos filhos todo o conforto, bem-estar e
carinho para suprir sua ausência. Agora,
como fazer com que as crianças desejem
esses artigos, atendendo às expectativas
dos pais? No quesito propaganda, por
exemplo, mães e filhos apreciam cores,
músicas alegres e fáceis de guardar,
personagens, historinhas e mensagens
educativas.

Por outro lado, os pequenos não gos-
tam de se sentir enganados pela publi-
cidade. E as mães reprovam comerciais
que excluam ou discriminem as crianças,
que não têm os produtos anunciados e
cujas cenas não façam parte do universo
infantil. Também são contrárias à propa-
ganda que incentive as crianças a pedir os
artigos e que estimulem a discriminação
(ver matéria sobre novas regras de pu-
blicidade para crianças e adolescentes
napág. 37).

Em termos de embalagens, a crian-
çada gosta de visuais com cores fortes,
atraentes, fotos, ilustrações. Também não

resiste a brindes: joguinhos, bonequinhos,
canetas, porta-lápis, relógio, quebra-ca-
beça, figurinhas para colecionar, álbuns,
adesivos, tatuagens. E é atraída por
personagens da moda, como Meninas
Superpoderosas, Bob Esponja, Barbie, Yu-
Gi-Oh, X-Man, turma do Sítio do Picapau
Amarelo, Dexter, Dragon Balls, Power
Rangers e outros.

Já os adultos valorizam pacotes que
chamem a atenção e agradem às crianças,
com formato atraente e diferente. Mas,
para eles, é importante que o produto não
aparente ser maior do que é e que a embala-
gem facilite a visualização (transparência),
além de apresentar claramente informações
como composição, data de validade, dados
do fabricante e curiosidades do universo
infantil. Por fim o invólucro deve ter fácil
abertura (sem necessidade do uso de facas
ou tesouras) e manuseio.

Conta pontos ainda na preferência dos
consumidores a disponibilização de um
canal de contato com o fabricante (SAC).
E ambos, mães e filhos, valorizam bastan-
te as ações no PDV, como degustações e
promoções. Em resumo, o desafio para os
profissionais de marketing ao lidar com
o público infantil é estruturar marcas de
confiança, garantir padrões de qualidade
e manter a motivação e o envolvimento
de compra das crianças (lembrando que
a busca pela novidade é incessante), sem
perder de vista as demandas emocionais
dos adultos - principalmente as mães.

ATRATIVIDADE
As crianças são atraídas por embala-

gens coloridas, atraentes; brindes, cupons
para sorteio de prêmios; personagens
famosos, da moda; demonstração ou
degustação no PDV; e propaganda na
televisão. Também pesa muito o fato de
ser algo que os amigos da escola tenham
ou usem (quadro 5). Já a expectativa
das mães (quadro 6) é de que os produ-
tos agradem os filhos, sejam saudáveis
e duráveis e tenham preços acessíveis

- principalmente nas classes C e D.
É preciso garantir aos pais que os pro-

dutos - - além de pertencer a uma marca
de confiança e qualidade - - proporcionem
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