
Criança: consumidor
As famílias que têm crianças pequenas em seus lares, possuem hábitos
específicos, e quando são bem atendidas pelo supermercado se tornam
fidelizadas e proporcionam vendas com maior valor agregado. Nesta reportagem,
a LatinPanel aponta o que os lares com criança até 5 anos consomem e o que
almejam do setor. Além disso, serão mostradas oportunidades para o
supermercadista, tanto voltadas ao Mês da Criança, outubro, como ações para o
ano todo, com o destaque de categorias direcionadas a esse nicho

ode ser a família com um
bebê ou com criança em
fase escolar, a realidade é

que grande parte dos lares
vive em função dessa criança,
principalmente no quesito con-
sumo, seja para atender suas
necessidades básicas e para
seu bom desenvolvimento ou
em alguns casos para satisfazer
seus desejos, que nessa fase são
muitos. Não importa o motivo,
os hábitos desses lares são di-
tados pelas crianças.

A LatinPanel, que realizou
estudo sobre a família brasilei-
ra, publicado exclusivamente
em SuperHiper em fevereiro
deste ano, agora destaca os
lares com crianças, em espe-
cial as famílias com crianças
até 5 anos, e que representam

Q ambiente na loja deve ser propício, com atrativos
como carrinhos e produtos voltados à criança

19% da população e 21% do
consumo no País. Essas famí-
lias vão 11% mais vezes ao
ponto-de-venda e gastam 14%
a mais que a média da popu-
lação. "O que demonstra que
para esses tipos de consumido-

res todo dia é dia de compra.
Vale ao supermercadista aten-
tar para não deixar faltar os
produtos voltados a esse públi-
co e atendê-los adequadamen-
te com serviços que eles prio-
rizam", comenta a gerente de
atendimento da LatinPanel
Fátima Merlin, destacando
que 43% dos pais querem ser-
viços de fraldário e 72% que-
rem espaços infantis.

Ao comparar todos os ni-
chos de lares com crianças,
apenas os monoparentais têm
gasto um pouco menor que a
média, e isso é explicado por
não haver a presença de um
adulto no lar, mesmo assim não
é uma redução significativa,
apenas de 3% a menos que a
média da população, já que os
lares sem criança gastam 23%
menos. A pesquisa mostra que
nos principais indicadores de
consumo, na comparação en-
tre os períodos de maio 2005
a abril 2006 com maio 2004 a
abril 2005, enquanto no País o
volume médio de vendas se
manteve estável e o gasto mé-
dio foi 3% maior, para o gru-
po de consumidores com fi-
lhos até 5 anos, o volume de
compras cresceu 4% e o gas-
to ficou 6% acima na compa-
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que dita as REGRAS

ração. Neste grupo, 68% per-
tencem às classes A, B e C.

E se este grupo gasta mais,
também está um pouco mais
endividado que a média da
população. A renda média
domiciliar é de R$ 1.244,00, mas
o gasto é de R$ 1.309,00, ou
seja, tem um endividamento
de 5% a mais sobre o que ga-
nha. "Interessante é que o
endividamento médio do con-
sumidor é de 3% e nesse nicho
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Capa

* Lares com crianças pequenas

observamos que quem gasta
mais é porque se endivida mais
também", destaca Fátima.

Canal de compras

Nas famílias com crianças
pequenas, o auto-serviço é o
canal de compras de largo con-

As redes investem em
áreas de recreação, com
profissionais e atividades
direcionadas às crianças

sumo mais significativo, 98%
compram em supermercados,
sendo que 82% com regularida-
de. Sessenta e um por cento dos
valores destinados a esses bens
são gastos nos supermercados.
As lojas são escolhidas levan-
do-se em conta três principais
atributos, primeiramente o pre-

A criança consumidora na prática
Os supermercados há tempos

vêm percebendo que é preciso ter
uma linguagem voltada à criança e
cada vez mais serem interativos. Eles
passaram a dar destaque a esse cli-
ente no layout da loja, criando espa-
ços específicos na área de vendas ou
modificando a exposição de produ-
tos nas gôndolas para impulsionar os
resultados. Hoje os supermercados
já perceberam que é preciso deixar
os produtos ao alcance das crianças.

E as oportunidades não estão
apenas na seção de brinquedos, mas
espalhadas pela loja, seja em pueri-
cultura, higiene e beleza, nas seções
de perecíveis, laticínios, em mercea-
ria, enfocando produtos como acho-
colatados, biscoitos, guloseimas, sal-
gadinhos e outros.

Na rede G.Barbosa, quinta colo-
cada no Ranking Abras e com 35
lojas em Sergipe e na Bahia, segun-
do o assessor de assuntos corpora-
tivos, Minervino Dória Almeida, a cri-
ança tem sido levada em conta no
layout das lojas tanto no aspecto

direto como no indireto. Diretamente,
nos seus dez hipermercados, a rede
possui áreas de lazer, que não são ape-
nas uma sala de recreação, mas um
parquinho infantil, há até roda gigante
proporcional ao tamanho das crianças
em um hipermercado mais recente do
grupo. Esse espaço tem funcionários
qualificados durante todo o período de
funcionamento das lojas. E também
fraldários em todas as lojas para con-
templar os pais que vão com crianças
pequenas ao ponto-de-venda.

Na área de vendas o que seria um
conceito mais indireto, Almeida conta que
hoje as lojas, incluindo os formatos su-
permercados, têm uma concepção mo-
derna, com gôndolas em que o layout é
programado para o público infantil, de-
pendendo da categoria, como gulosei-
mas, iogurtes e outras. "Nossa empresa
tem investido e há toda uma tecnologia
que as empresas fornecedoras detêm
para chegar a essa estratégia, em que a
criança visualiza o produto", afirma.

A comemoração do Dia da Criança
na rede G.Barbosa está entre os princi-

pais eventos do ano. "Além do aspecto
comercial, em que são realizadas pro-
moções e atividades diversas em cada
loja, nós também realizamos um traba-
lho mais de responsabilidade social", diz.

Cada uma das lojas torna-se ma-
drinha de uma ou mais entidades assis-
tenciais, e a empresa chega a auxiliar
40 entidades no período, com produ-
tos, brinquedos e atividades em geral.

Comunicação visual
Quem imagina que somente as

grandes lojas ou os hipermercados po-
dem trabalhar a comunicação com o
público infantil, está errado. Há exem-
plos espalhados pelo País em que esse
tipo de consumidor ou as famílias com
crianças são prioritárias, e isso indepen-
de do tamanho da loja. Um exemplo é a
rede Confiança Supermercados, de
Bauru, interior de São Paulo. Com qua-
tro unidades, em média com 1,5 mil
metros quadrados de área de vendas,
a empresa possui uma comunicação in-
terna voltada a orientar os pais sobre
as categorias de destaque e não so-
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Seções como as de
artigos para festas também
são uma opção de produtos

com valor agregado,
voltadas às crianças

ço, porque deve haver a me-
lhor relação custo-benefício;
depois pela variedade, pois
querem ter opção de escolha
e encontrar tudo no mesmo
local; e por fim a qualidade.

Dentre os formatos de loja
mais freqüentados, 52% esco-
lhem as lojas de sete a dez

check-outs e de mais de dez
check-outs, mas 48% optam
pelas lojas com até seis check-
outs. "É um número significati-
vo e pode ser escolhido por-
que, como essas famílias vão
mais vezes ao ponto-de-venda,
em média oito idas, eles procu-
ram em várias ocasiões proxi-

0 corredor de bonbonnière colorido e coro variedade de produtos, em ambos os lados, é um diferencial para as crianças

mente em brinquedos, mas também
alimentos e outros, conforme explica
Raquel Martins, do departamento de
marketing da empresa. "O layout é
diferenciado nas lojas, desde o piso,
paredes até os displays", conta.

A rede Confiança já é conhecida há
anos por possuir também serviços vol-
tados aos cuidados com as crianças,
como fraldário e outros espaços especí-
ficos. Todas as lojas, independentemen-
te do tamanho, têm o Cantinho da Cri-
ança, e atualmente contam com W de
plasma com filmes infantis, brinquedos
e um funcionário treinado para fazer brin-

cadeiras. A empresa também possui
parcerias com fornecedores de itens
infantis e realizam sorteios, principal-
mente no Dia da Criança.

Redes de pequeno e médio por-
tes também têm utilizado a estatégia
de trabalhar ao menos o corredor de
bonbonnière. Bastante espaçosos,
coloridos trazem muita variedade, as
gôndolas dos dois lados são repletas
de produtos como balas, chocolates
e outras guloseimas. Uma das redes
que trabalham assim é a Condor, do
Paraná. Mas há outros exemplos es-
palhados por todo o País.
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midade também, e freqüentam
as lojas de vizinhança. Esta
opção também pode ser expli-
cada, porque 57% desse grupo
é de famílias que responderam
que vão a pé às compras", des-
taca a gerente da LatinPanel.

Oportunidades

Quem pensa que só brinque-
dos são produtos de oportuni-
dade para a criança, engana-
se, destaca Fátima. Tanto que
a pesquisa detectou que em
relação ao gasto total das famí-
lias com crianças 36% de seu
orçamento é destinado aos
bens não-duráveis todos os
meses. E a decisão de 21% de-
las é totalmente voltada à sau-
dabilidade, por isso o destaque
são os alimentos perecíveis
(frutas, legumes e verduras,
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carnes, peixes, laticínios, etc).
Quando comparado com a
média de mercado, em geral
na alimentação o gasto desse
grupo é 4% a mais; em higiene
é maior ainda, 10%, e em ves-
tuário 2%. O fato é que, confor-
me as famílias responderam, o
gasto em perecíveis é 20% mai-
or do que a média do País, e
somente para comprar perecí-
veis eles vão 24% mais vezes ao
ponto-de-venda.

"A seção de higiene então
é outro ponto alto desse per-
fil de consumidor", diz Fátima.
O gasto médio apontado é de
25% a mais com esses itens do
que a média da população. E
eles vão ao ponto-de-venda
motivados pela compra de ar-
tigos de higiene 12% a mais
que os outros.

O mais interessante é que na
pesquisa este nicho informou
que paga até 15% a mais nesse
tipo de produto, quando é para
o seu filho. E os artigos em des-
taque são fraldas descartáveis,
xampus, sabonetes e colônias.

Fátima aponta a iniciativa de
indústrias e varejistas em criar
o Cantinho do Bebê, ou o Mun-
do do Bebê, entre outras deno-
minações, que reúnem em um
só lugar a maioria dos artigos
de higiene para a criança. "Isso
sem dúvida impulsiona a ven-
da e é um dos motivos pelos
quais o supermercado ampliou
sua participação na venda de
baby care", afirma.

Conforme o estudo mostra,
em 2001 a penetração dos pro-
dutos de baby care nos domi-
cílios era dê 67% e em 2005
passou para 69%. No entanto,
as famílias que compravam es-
ses artigos em supermercados
respondiam por 56% em 2001.
No ano passado aumentou

* De crianças até 5 anos
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para 60% o número de consu-
midores que adquirem esses
produtos nos supermercados.

Para lojas que trabalham com
vestuário, Fátima aponta como
uma área próspera ao setor
quando o assunto é o público
infantil. "A freqüência com que
as famílias adquirem esses produ-

tos é muito maior, pelo fato de
as crianças perderem rapida-
mente suas roupas, principal-
mente nesta fase até os 5 anos,
tanto que as famílias afirmaram
gastar mensalmente 2% a mais do
que a média", comenta.

Por Marlucy Lukianocenko
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