
Sem birra ou choro
CRIANÇAS E PRÉ-ADOLESCENTES REPRESENTAM UM FILÃO DE 52

MILHÕES DE CONSUMIDORES COM COMPRAS EM EXPANSÃO. APROVEITE.

• João Márcio Cunha
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E les fazem birra, choram e não descansam
enquanto não conseguem dos pais o que
querem. Há também os que já abando-

naram estas técnicas e se sofisticaram a pon-
to de apresentarem listas de compras detalha-
das. Estamos falando de 52 milhões de brasi-
leiros com idades variando de zero a 14 anos,
ou seja, crianças e pré-adolescentes que, cada
vez mais cedo, se tornam consumidores e, por
isso, atraem a atenção do mercado.

De acordo com estudo da ACNielsen - que
inclui 44 categorias de produtos em cinco seto-
res (higiene e beleza, mercearia doce, mercea-
ria salgada, perecíveis e bebidas) - cerca de
40% das compras em supermercado são

O mercado infantil mostrou
crescimento de 11 % em relação ao
mesmo período do ano anterior

influenciadas pelos filhos, um número bastan-
te significativo para alguém que na maioria das
vezes nem chega a ir ao ponto de venda.

Outra pesquisa, essa feita pela Latinpanel,
abrange a região Leste do País e mostra que
48% dos domicílios possuem crianças ate 12
anos e gastam 18% acima do que os lares sem
crianças. Esses domicílios respondem por 52%
do consumo dessa região e registram uma fre-
qüência de visitas aos pontos de venda de 20
vezes ao mês, o que confirma a influencia dos
baixinhos nas compras da casa.

Se esse conjunto de dados ainda não con-
venceu a um supermercadista sobre a impor-
tância do público formado por crianças e pré-
adolescentes, apresentamos mais um argu-
mento: a ACNielsen detectou que no primeiro
semestre de 2005 o mercado infantil mostrou
crescimento de 11% em relação ao mesmo
período do ano anterior.

O destaque neste crescimento ficou para a
cesta de higiene e beleza, responsável por
67% do faturamento desse mercado, seguida
da mercearia doce, com 20,9% e das bebidas,
com 4,9%. O mercado mineiro para os peque-
nos consumidores foi ainda melhor, com evolu-
ção de 12,5%, portanto acima da média nacio-
nal e teve também na cesta de higiene e bele-
za como a mais importante, com 51,7% de res-
ponsabilidade no faturamento.

AÇÕES INTELIGENTES
A equipe do Carrefour sabe como crianças

e pais são importantes. Na loja Carrefour Pam-
pulha, situada na região Norte de Belo Hori-
zonte e com uma área de 7.300 metros quadra-
dos de venda, mantém um conjunto de ações
que permite explorar o potencial do consumo
direto e indireto das crianças e pré-adolescen-
tes. Uma das ações é o Cantinho do Bebê, com
fraldário e carrinhos para bebê. A idéia é ofe-
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Dia das Crianças
O Dia das Crianças
no Brasil foi inventa-
do por um político.
Na década 20, o
deputado federal
Galdinodo Valle
Filho teve a idéia de
criar o Dia das
Crianças. Os depu-
tados aprovaram e o
dia 12 de outubro foi
oficializado como
Dia da Criança pelo
presidente Arthur
Bernardes, por meio
do decreto n° 4867,
de 5 de novembro
de 1924. Mas
somente em 1960,
quando a Fábrica de
Brinquedos Estrela
fez uma promoção
conjunta com a
Johnson & Johnson
para lançara
"Semana do Bebê
Robusto" e aumen-
tar suas vendas, é
que a data passou a
ser comemorada. A
estratégia deu cer-
to, pois desde então
o Dia das Crianças é
comemorado com
muitos presentes!
Logo depois, outras
empresas decidiram
criara Semana da
Criança, para
aumentar as ven-
dass. No ano seguin-
te, os fabricantes de
brinquedos decidi-
ram escolher um
único dia para a
promoção e fizeram
ressurgir o antigo
decreto.

recer comodidade e segurança para os pais
quando trazem crianças pequenas para a loja,
com conseqüente fidelização.

Além do conforto proporcionado pelo Canti-
nho do Bebê, os pais têm uma ampla seção
infantil à disposição com 600 metros quadrados
e 2.000 itens. Em certos períodos do ano, como
Dia das Crianças e Natal, a seção pode dobrar de
tamanho. O hipermercado está sempre renovan-
do a decoração da seção, utilizando muita criati-
vidade, que inclui personagens infantis, imagens
de desenhos animados, brinquedos e cores for-
tes para chamar a atenção das crianças.

Por falar em |ele é res-
ponsável por 40% do faturamento anual do
setor fabricante de brinquedos, vencendo o
Natal com 30% ou R$ 285 milhões. Segundo a
Associação Brasileira da Indústria do Brinque-
do, o setor espera um crescimento de aproxi-
madamente 6% em 2006. Depois dos brinque-
dos as seções mais visitadas espontaneamen-
te pelas crianças em uma loja supermercadis-
ta são as de vestuário, com boa saída dos pro-

dutos de personagens, e depois alimentos e
produtos de higiene.

Além de investir nas seções relaciona-
das pela pesquisa, a loja também não fica
fora de atividades que representem apoio à
comunidade e envolvimento com os pequenos
consumidores, como campanhas de vacinação
e visitas de estudantes acompanhados por
professores. O setor infantil é responsável por
10% do faturamento da loja e registrou um
crescimento no seu mix em 2005 de 20% em
relação ao ano de 2004. O "GO para crianças"
é outra estratégia usada pelo Carrefour para
atrair a meninada. Ele consiste em explicar de
modo bem objetivo a garantia de origem e
qualidade das frutas, legumes e verduras
comercializados pela loja, o que segundo eles,
garante uma imagem positiva dos alimentos
junto às crianças e aos pais.

NO EXTRA
A rede de hipermercados Extra, da Compa-

nhia Brasileira de Distribuição (CBD) idealizou
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e implantou alguns projetos para que a pre-
sença da criança na loja se transformasse em
um momento de prazer para ela e seus pais.
Por exemplo, para crianças de três a sete anos,
oferece em todas as suas lojas o Cantinho
Extra - um espaço onde os pais podem deixar
seus filhos enquanto fazem suas compras -
que conta com profissionais treinados, vídeo-
games, outros brinquedos e a exibição de fil-
mes. Para a tranqüilidade dos pais, o Extra,
espalhou pelos principais pontos da loja,
monitores de TV que possibilitam a visualiza-
ção de seus filhos no Cantinho.

O Extra Santa Efigênia, localizado na área
Central de Belo Horizonte, tem 8.156 metros
quadrados e a seção infantil ocupa aproxima-
damente 85 metros quadrados e contempla
um mix com 4.600 itens. De acordo com Gil-
berto o mix dessa seção cresceu 17% em rela-
ção ao ano passado e, surpreendentemente,
tem os calçados como produto mais vendido.

Outro atrativo para as crianças na loja é
poder "pilotar" enquanto os pais fazem as
compras. Adaptadas aos carrinhos de compras,
o Extra oferece réplicas de carros e motos. "-
Depois de certa idade as crianças já têm um
discernimento maior das coisas e podem acom-
panhar os pais nas compras", afirma o Gilberto
Dutra, chefe de operações do Extra Santa Efi-
gênia, na região Central de Belo Horizonte.

LAYOUT ESPECIAL
É justamente nessa hora que um bom

layout nas seções pode ajudar. Os produtos
infantis têm de ficar o mais próximo do alcan-

Os produtos infantis têm de
ficar o mais próximo do alcance
das crianças

ce das crianças o que facilita que eles peguem
e mostrem para os pais. O lugar ideal para pro-
dutos de apelo para as crianças é nas pratelei-
ras mais baixas e na frente dos check-outs, ao
alcance da mão e mais perto do caixa.

Evandro Fonseca, empresário de 38 anos,
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Devidamente identificado,
o menino brinca no espaço
reservado às crianças em
um hipermercado,
enquanto a mãe pode
conferir como está o filho,
em monitores de TV,
enquanto faz as compras

separado e responsável pela guarda do filho,
sempre que vai às compras leva Diego Mar-
ques, oito anos. "Quando ele era mais novo, o
deixava com minha mãe, pois os supermerca-
dos não tinham o serviço de creche. Hoje
entende mais as coisas e normalmente me
pede para vir". Evandro afirma que Diego vai
com ele só para poder comprar o que gosta.
"Ele fica no meu pé o tempo todo. Tudo que
consegue pegar coloca no carrinho", diz.

Dependendo do porte da loja de
vizinhança as visitas programadas
de escolares e professores
é algo viável

PEQUENAS LOJAS
Os hipermercados têm um formato de

negócio que facilita agregar serviços, mas isto
não impede que lojas de vizinhança possam
adotar algumas ações para atrair crianças e
pais. Se falta espaço para berçários, fraldários
e carrinhos especiais, não pode faltar a pre-
sença dos produtos de grande atração e
necessidades infantis. O mix completo varia
de acordo com a área de atuação do supermer-

cado, por isso conhecer as preferências do seu
consumidor é um fator importante para um
bom atendimento. Alimentos (biscoitos, chips,
balas, chocolates), produtos de higiene e bele-
za (gel, escova de dente, cremes hidratantes),
fraudas e produtos infantis, brinquedos e têx-
til são alguns dos produtos básicos para quem
quer atender bem esse nicho.

Outra coisa que não pode deixar de existir
é a criatividade. Dependendo do porte da loja
de vizinhança as visitas programadas de esco-
lares e professores é algo viável, assim como
a participação nas campanhas de vacinação. O
supermercadista deve aproveitar também as
oportunidades sazonais: por menor que seja a
loja, por que não fazer sorteios de brindes para
as crianças e tentar incluir algumas ilhas logo
na entrada com brinquedos à venda na época
do Dia das Crianças?

NA INDÚSTRIA
Assim como os supermercadistas, os for-

necedores há muito já descobriram o filão
representado por crianças e pré-adolescentes.
A Chocolates Garoto está sempre renovando
seu mix e apresenta nesta Páscoa cinco novi-
dades voltadas para criança. A garotada vai se
divertir com os personagens do Quarteto Fan-
tástico, Madagascar, Snoopy e com as bone-
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cas Bratz. Já a Coca-Cola está fazendo de
Minas Gerais o laboratório para o Kapo com
Nurisha no Brasil, um refresco sabor laranja,
com oito vitaminas e quatro minerais que se
propõe como na alimentação infantil. Esse
produto é o primeiro lançamento da área de
Novas Bebidas da Coca-Cola Brasil em 2006.

Segundo Andréa Mota, diretora de marke-
ting de Novas Bebidas da Coca-cola Brasil,
Kapo com Nurisha é uma alternativa para as
mães que não conseguem inserir esses tipos
de vitaminas na alimentação dos filhos. Vale a
pena prestar atenção no conjunto de ações
promocionais do lançamento: o produto tem
um plano de mídia que conta com uma campa-
nha em TV e radio, anúncios em revista, mate-
riais de comunicação nos pontos de venda,
amostras do produto e distribuição de folhetos
com conteúdos educativos para mães sobre a
importância do fortalecimento de uma alimen-
tação balanceada para o desenvolvimento
saudável das crianças.

A Johnson & Johnson incentiva e dá supor-
te para o supermercadista na criação do Can-
tinho do Bebê. "O Cantinho do Bebê é um
espaço diferenciado, que pode ser implemen-

tado em todo tipo de loja, onde os consumido-
res podem encontrar os produtos básicos de
cuidados com a mãe e do bebê", afirma o
gerente de gerenciamento por categoria da
Johnson & Johnson, Gustavo Queiroz.

Os produtos infantis tem de estar agrupa-
dos todos em um mesmo lugar, para que a
compra seja mais fácil e rápida, o que incenti-
va também a compra por impulso. O mix da
seção é definido de acordo com a estratégia
da categoria, respeitando a participação de
vendas, perfil do público e o tipo e tamanho do
estabelecimento. A sugestão da Johnson &
Johnson é que o supermercadista trabalhe
com poucas marcas, porém com linhas com-
pletas, permitindo que a consumidora tenha
opção de escolha em diferentes segmentos.

Segundo Gustavo Queiroz, o cantinho
pode ser implantado em supermercados de
qualquer tamanho. "As lojas que trabalham
com o projeto conseguiram um crescimento
superior a 20% em faturamento e 30% em
lucratividade". Segundo a empresa, o Canti-
nho do Bebê está implementado em 120 pon-
tos por todo o País, sendo 100 em lojas de
pequeno e médio porte. •

Crianças de uma escola próxima ao hipermercado fazem visita monitorada à loja
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