
pesquisa

Sinônimo de diversão e garantia de ganhar um
presentinho ou uma guloseima, ir às compras é
uma verdadeira festa para a criançada. Por trás
dessa brincadeira, elas mostram sua força e cada
vez mais influenciam os pais na hora das com-
pras. Até mesmo a tática de não levá-las ao su-
permercado para evitar gastos supérfluos não
reproduz os efeitos esperados.

Essa é a conclusão de pesquisa da TNS In-
terScience, que integra o estudo "As Faces Emer-
gentes do Consumidor em 2006", concluído em
dezembro de 2005. Realizada em São Paulo e
no Rio de Janeiro com 1.500 mães das classes
A, B, C e D, e crianças e adolescentes de dois
a14 anos, a pesquisa mostra que 23% do valor
gasto pelas famílias no supermercado são desti-
nados ao consumo dos filhos. A influência dos
pequeninos cresce a cada ano. Segundo levan-
tamento do instituto, em 2000, 71% das crian-
ças e adolescentes influenciavam nas compras
da casa. Em 2005 esse índice subiu para 82%.

Quando seus pedidos não são atendidos pelos pais,
40% das crianças e adolescentes fazem birra São
os chamados "rebeldes", geralmente são das clas-
ses AB, filhos únicos e com idades entre três a seis
anos. Por outro lado, há os "compreensivos", 27%,
que entendem a situação e não pedem mais. A mai-

oria pertence às classes CD. Existem ainda os
"estrategistas", 33%, que deixam de pedir por

um tempo, mas voltam a insistir depois.
A nova configuração da família brasi-
leira explica o comportamento dos con-
sumidores mirins. Pais separados, pais
que não se relacionam com os filhos,
filhos que convivem em ambientes di-

ferentes, por exemplo, na casa do pai



casado com outra mulher, com outros irmãos e avós...
Essas múltiplas experiências, segundo o estudo, for-
mam a percepção e despertam desejos e expectati-
vas nos relacionamentos e no consumo também.

Além disso, a oferta de produtos e marcas é mui-
to grande ao contrário do que ocorria quatro déca-
das atrás. Naquela época, datas como Natal, Pás-
coa, aniversário determinavam o momento de con-
sumo de brinquedos, roupas etc. Agora as com-
pras são realizadas de acordo com a vontade da

criança ou dos pais.
Mais presentes no merca-

do de trabalho, as mães têm
sentimentos associados ao
remorso e que refletem na
hora de adquirir produtos
para os filhos, constata a
pesquisa. Mães que traba-
lham fora têm mais dificul-
dade para impor limites do
que as que se dedicam às
tarefas domésticas.

Para a TNS InterScience o desafio do mercado
é conseguir atrair a atenção da criançada com
produtos ligados ao universo infantil sem deixar
de respeitar os sentimentos dos pais.

A dica é atrair os pequenos com embalagens
coloridas e fáceis de abrir, brindes, personagens
famosos, demonstração e degustação no pon-
to-de-venda, propaganda na TV. A comunica-
ção deve usar símbolos do mundo infantil e não
prometer o impossível.
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