
individualismo. Famílias isoladas
dentro de casa. Crianças mima-
das e exigentes. Casais sem filhos.
Á família brasileira mudou. E se
você está se perguntando o que
isso tem a ver com o seu negócio,
a resposta é rápida: tudo. Identifi-

cadas em pesquisas do IBGE, instituto que
realiza estudos sociodemográficos, as mu-
danças no perfil e no comportamento da fa-
mília se traduzem em novas formas de com-
prar e consumir. Para começar, abandone a
idéia de que os integrantes de uma família
podem ser tratados de maneira pasteuriza-
da. Se isso já era equivocado no passado,
agora, então, é um verdadeiro erro. Mesmo
morando juntas, hoje as pessoas têm espaços
e rotinas particulares. "Cada um
vai para o seu quarto, no qual
há TV, computador,
som e videogame
próprios. O ritual
de almoçar e jan-
tar juntos já não existe.
Os familiares comem

em horários diferentes, pois têm atividades
variadas, sobretudo os das classes A e B",
afirma Irene Knoth, consultora da IK Ideas,
especializada em consumo e marcas.

Para outro especialista, Sérgio Lage, profes-
sor de comportamento e consumo do Centro
Universitário Belas Artes, essa nova realida- >



de se reflete nas refeições. "A mãe
opta por alimentos práticos para
não cozinhar; a filha adolescente
prefere itens light; a criança exige
uma marca de suco e o-marido
quer um certo vinho", alerta.

Segundo Lage, o auto-serviço não
explora o suficiente essas diferen-
ças, embora o mercado de alimen-
tos tenha se diversificado nos últi-
mos anos e haja produtos para as
mais diferentes necessidades. "O
varejo poderia trabalhar melhor o
conceito de "soluções" - agrupa-
mento de mercadorias que aten-
dem o mesmo momento de prepa-
ro ou consumo, ou o mesmo perfil
de consumidores" diz o professor.
Para ele, além do setor de diet e li-
ght, deveriam ser criados pólos de
alimentos prontos e semiprontos,

pólos de ingredientes gourmet, cos-
méticos masculinos, entre outros.
Alguns especialistas afirmam ainda
que o varejo peca na comunicação.
A dona de casa, ainda hoje a princi-
pal compradora, deveria encontrar
"alertas" na loja sobre os biscoitos
do personagem infantil que o filho
adora e os cremes contra acne que
deixariam a filha feliz. Ela deveria
"enxergar" os produtos por meio de
faixas, banners, blister, adesivo de
chão, wooblers, mídia in door (tevê
na loja), degustação.

Irene Knoth lembra, contudo,
que o comportamento das famí-
lias de baixo poder aquisitivo é um
pouco diferente. Elas são menos
individualistas e valorizam a con-
vivência familiar. Afinal, contam
com o apoio de todos para dividir
a parcela do eletrodoméstico e até
as compras mensais do supermer-
cado. A união entre eles significa
acesso ao consumo, na maioria das
vezes de bens de benefício comum.
E a comunicação para esse públi-
co deve privilegiar itens que todos
os parentes aprovam, além de em-
balagens grandes (econômicas) e
marcas que simbolizem "cuidados
com a família". Já as mensagens de-
vem contemplar as relações de afeto
entre os familiares e estar presentes
no discurso do locutor da loja, em
cartazes, tablóides. Aliás, mesmo a
classe média, mais individualista,
carece de uma comunicação que
a remeta aos velhos bons tempos,
quando todos se sentavam à mesa,
compartilhavam alegrias, opiniões
e interesses. A vida moderna e so-
litária tem seus encantos, mas tanv



bem cobra um preço. Há um dese-
jo de resgate da união e segurança
familiar. Valorize tais sentimentos e
conquiste o coração do cliente.

Outra mudança que precisa ser
observada: as crianças ganharam
poder de decisão. "Antigamente, a
família precisava de muitos filhos
para trabalhar na roça e ajudar no
sustento da casa. Hoje, os casais têm
em média até três filhos e os peque-
nos cumprem outro papel - o de se
dedicar aos estudos para ter um fu-
turo promissor. Cedo, eles vão para
os bancos escolares e cedo rece-
bem a influência dos colegas sobre
o que e como consumir. A fase da
pré-adolescência, na qual o grupo
de amigos influencia as opiniões,
chega precocemente, e as crianças
começam a exigir produtos e mar-
cas ", comenta Irene Knoth.

Também contribui para a au-
tonomia prematura o fato de as
mães terem profissão e carreira
(pouco tempo para se dedicar aos
filhotes) e o próprio conflito vivi-
do pelos pais. "Eles tentam não ser
autoritários, como seus pais foram,
e acabam perdendo a autoridade.
Como ainda não encontraram um
meio-termo, as crianças pintam e
bordam, impondo cada vez mais
seus desejos", explica Irene. Se essa
realidade por um lado gera pre-
ocupações e impõe desafios, por
outro representa mais vendas para
a sua loja. Mas é preciso conhecer
a garotada, para acertar no alvo

- entender, por exemplo, os per-
sonagens infantis com os quais se
identificam e quais são os sabores
que mais agradam seu paladar.

Famílias com menos filhos (mé-
dia de 3, segundo o IBGE) e casais
sem filhos (16% da população bra-
sileira) respondem hoje por outra
mudança importante: folga no
orçamento doméstico. Para Celso
Grisi, diretor do Fractal, alimentos
e roupas são os mais beneficiados
com a melhoria de renda. "E, en-
tre os mais carentes, a alimentação
muda - cresce o consumo de pro-
teínas, como queijos, ovos e car-
nes, e cai o de carboidratos e fari-
náceos", diz o consultor. Nos dois
casos, a busca por marcas líderes
aumenta. Quem atende casais sem
filhos leva ainda uma vantagem
adicional: a de vender produtos
premium, mais lucrativos.

A nova família, portanto, tem
de ser monitorada pelo varejista. É
preciso ficar atento aos interesses
das diferentes classes sociais. En-
tender como seduzir os casais sem
filhos e como ajudar os pais a lidar
com suas crianças independentes.
Não se pode ainda ignorar o poder
dos pequenos e tampouco a diver-
sidade imposta pela família indivi-
dualista. A missão não é simples,
mas o resultado compensará.

Text Box
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