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mercado infantil não está para brincadeira. As crianças
de hoje não só sabem — e pedem — o que querem comprar,
como ajudam a determinar o consumo da família inteira.
Elas acompanham, por exemplo, cerca de 65% das

visitas aos supermercados e influenciam aproximada-
mente 70% das compras de bebidas e alimentos, aponta
levantamento da empresa de pesquisa TNS InterScience.
E mais: 71% das mães brasileiras se dizem dispostas a
pagar um pouco mais pelas marcas que os filhos pedem.
Impulsionadas pela condescendência dos pais, as ven-
das de brinquedos aumentaram 130% nos último quatro
anos, segundo dados da Abrinq. A moda também vem
rendendo bons negócios. Até grifes adultas consolida-
das, como Maria Bonita, Ronaldo Fraga e Brooksfield,
vêm apostando em coleções exclusivas para os clientes
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mirins. Afinal, 65% das crianças dizem se importar com
o que vestir e 36% afirmam escolher o que vai para o
armário, segundo estudo realizado pelo canal de TV a
cabo Cartoon Network.

Nada é de estranhar em tempos em que a atividade
mais compartilhada entre pais e filhos são os passeios ao
shopping, freqüentes em 36% das famílias e mais corri-
queiros até que a ajuda na lição de casa (31%) ou brinca-
deiras com jogos (14%), como revela a pesquisa do Cartoon
Network. "Atolada no trabalho, sem disponibilidade para
as crianças, muita gente tenta compensar com p r é - .
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sentes a falta de afeto" diz o professor
da PUC de São Paulo Sérgio Wajman,
especializado em psicologia de con-
sumo. "É comum os pais atenderem
os desejos dos filhos para não criar
caso no pouco tempo que sobra para
eles" afirma Karina Milaré, diretora da
área de consumo da TNS InterScience.
Sem o costume de ouvir não, a meni-
nada de hoje não desiste facilmente do
que quer. Quando não ganham (
desejam, 57% insistem no pedido e
outros significativos 9% recorrem aos
gritos ou à choradeira, como detectou
o estudo da TNS InterScience.

O consumismo infantil também
ganha reforço da exposição pesada da
garotada à TV e, consequentemente, à
publicidade. Entre os 1.503 meninos
e meninas entrevistados pelo Car-
toon Network, 81% passam mais de
três horas por dia à frente da telinha.
Junte a isso o fato de que agora a vi-
da escolar começa mais cedo. "Desde
muito pequenos eles socializam com

liaridades das preferências e hábitos
dos pequenos, é difícil emplacar as
vendas. "As crianças não são minia-
dultos. Têm seu próprio gosto para
cores, design e sabores", afirma Ce-
cília Russo, sócia diretora da Troia-
no Consultoria de Marcas, que tem
na carteira de clientes marcas como
Toddynho e Warner Bros.

e não da para ignorar as
particularidades da garo-
tada, também peca quem
se esquece dos adultos
responsáveis pelas com-

pras. "A criança é um consumidor de
quatro olhos e quatro pernas" afirma
Karina, da InterScience. "Não dá para
passar por cima das mães na hora de
criar ou divulgar produtos infantis". O
estudo da empresa dá algumas pistas
para atender às duas demandas. Me-
ninos e meninas, revela a pesquisa, fa-
zem escolhas motivados por emoções,

roupas para os filhos. "Enquanto para
as meninas a variedade era enorme,
os meninos tinham que se contentar
com estampas de ursinhos ou mode-
los de miniadultos", diz Jaqueline. Foi
com isso na cabeça que a dupla inau-
gurou, em 2003, a primeira loja. Hoje
o negócio tem três unidade próprias
e uma franqueada em São Paulo, Rio
e Brasília — cada uma com fatura-
mento médio anual de R$ 800.000.
Nos próximos dois anos, as empreen-
dedoras pretendem abrir outros sete
pontos-de -venda.

Para atrair a clientela, as empreen-
dedoras apostam em peças lúdicas.
Ê o caso, por exemplo, das camise-
tas estampadas com o jogo dos sete
erros, acompanhadas de uma caneta
própria para tecido para assinalar as
diferenças. Em busca de inspiração,
Valéria conta que fica atenta aos per-
sonagens, brincadeiras e atividades
preferidas do filho de nove anos, Leo-
nardo, e seus amigos. Da observação

diferentes crianças, sabem o que os
outros têm e conhecem as expecta-
tivas do grupo" afirma o especialista
José Augusto Domingues, sócio dire-
tor da Sense Envirosell, empresa de
pesquisa e consultoria especializada
em comportamento do consumidor.

Diante de tal cenário, é tentador
pensar que fisgar o público infantil
é mais fácil que tirar doce de crian-
ça. Ledo engano. "Com tanto acesso
à informação, a garotada de hoje está
cada vez mais exigente", alerta Do-
mingues. Tanto é assim que, segundo
a TNS InterScience, 87% dos consu-
midores mirins concordam em trocar
uma quantidade maior de produtos
de menos interesse por algo de que
gostem muito. Sem conhecer as pecu-

gostos e apelo da marca no que diz
respeito à diversão, moda ou sua acei-
tação entre os amigos. Mais racionais,
as mães tendem a ser influenciadas
por fatores como preço, durabilidade,
utilidade e, no caso dos alimentos, va-
lores nutricionais.

Ao longo desta reportagem, você
vai conhecer quatro empresas que,
ao identificar as preferências e estilo
de vida da criançada (e de seus pais),
conseguiram se diferenciar neste
mercado de gente grande. É o caso da
grife Cara de Menino, que, na esteira
da vaidade infantil, fugiu do óbvio ao
vender roupas só para garotos. Como
muitas mães de meninos, as donas do
negócio, Jaqueline Bezerra e Valéria
Macedo, penavam na hora de comprar

surgiram, por exemplo, estampas ba-
seadas em mangas ou jogos de boli-
che, interesses em alta na turma. "As
crianças gostam do que tem ã ver com
o mundo delas", afirma.

O mundo infantil gira rápido. A
brincadeira da onda de hoje facilmente
cai no esquecimento no mês que vem.
"Quanto mais jovem o consumidor,
mais descartável é o produto" diz o
consultor Domingues, da Sense Envi-
rosell. "A meninada quer novidades o
tempo todo." Nesse cenário, a conexão
com o público infantil exige interativi-
dade. A criação de ambientes em que as
crianças possam experimentar a mer-
cadoria à venda é tendência em lojas de
brinquedos, livrarias e supermercados,
afirma Karina, da TNS InterScience.
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» Jaqueline Bezerra,
da Cara de Menino:
roupas só para garotos

A estratégia agrada tanto aos pequenos
quanto a seus acompanhantes. Para as
mães, a possibilidade de conhecer o
produto dá segurança na hora da com-
pra" diz a especialista. "Para a criança,
quanto mais concreto algo for, mais vai
despertar seu interesse."

tecnologia também in-
flui. "Para a geração que
cresceu com a internet,
interagir com o produ-
to não é só um atrati-

vo, é o comportamento esperado", diz
a consultora Cecília Russo, da Troiano
Consultoria de Marcas. Melhor ainda
se a interação virar brincadeira. É o que
faz a rede de bichos de pelúcia Happy
Town. Cada brinquedo é feito na fren-
te do dono, numa espécie de linha de
montagem inspirada no modelo criado
pela rede americana Build a Bear. Pelo
sistema, a criança escolhe a espécie do
animal, suas roupas, seu cheiro, sua voz
e personalidade, indicada por estreli-
nhas de plástico. Depois de virem ao
mundo pelo preço médio de R$ 120,
os filhotes são medidos e pesados. Na
loja do shopping Cidade Jardim, em São
Paulo, é possível levar a bicharada para
"consultas médicas". Os exames ficam
a cargo de monitores, encarregados
de medir a pressão, ouvir o coração e
tomar a temperatura dos "pacientes."
Mais um incentivo para uma visita à
loja e, é claro, novas compras.

No que depender do ritmo de expan-
são do negócio, a estratégia funciona.
Menos de três anos depois da inaugu-
ração da primeira unidade em São Pau-
lo, a rede tem hoje 25 pontos-de-venda
— 15 próprios e dez franqueados — em
cidades como Rio de Janeiro, Curitiba,
Belo Horizonte e Brasília. Com exce-
ção da loja do shopping Cidade Jardim,
todos são quiosques, montados com
investimento inicial em torno de
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R$ 200.000 e faturamento médio anual
de R$ 600.000, segundo informações
da sócia Suzana Borzani.

Os negócios no mercado infantil
podem também nascer das neces-
sidades dos adultos. Veja o caso da
arquiteta Verônica Wright e da ad-
vogada Alessandra Magro, mães de
dois filhos cada uma. Freqüentado-
ras assíduas do shopping Iguatemi,
em São Paulo, as amigas tinham uma
dificuldade em comum. "Não havia
o que fazer com as crianças na hora
das compras", conta Alessandra. Da
complicação surgiu a oportunidade. A
dupla hoje é dona do Piks, inaugurado
em 2006 com um investimento de
cerca de R$ 2 milhões e dono de um
faturamento anual em torno de R$ 1,4
milhão. Por R$ 30 pela primeira hora
e mais R$ 20 por hora subsequen-
te, os pais podem deixar seus filhos
ali, acompanhados por alguns dos 20
monitores. Entre os atrativos há jo-
gos eletrônicos, fantasias, autorama,
cabeleireiro, brinquedos, "contação"
de histórias, atividades de arte e, por
R$ 20 extras, aulas de culinária.

s empreendedoras or-
ganizam também des-
files de moda. Na pas-
sarela, as clientes mi-
rins se apresentam
com roupa igual à das

bonecas. A iniciativa é viável graças a
um esquema de parcerias. Uma grife
infantil se encarrega de providenciar as
roupas e a Mattel se responsabiliza pelo
fornecimento gratuito das Barbies. "To-
dos saem ganhando: nós conseguimos
produzir o desfile de graça e os parceiros
aproveitam a oportunidade para divul-
gar seus produtos" afirma Alessandra.

O mesmo raciocínio ajudou o em-
presário José Renato Vessoni, sócio do
restaurante japonês Nakombi, de São
Paulo, a aumentar em cerca de 15% o
movimento aos domingos, com a im-
plementação, em 2006, de uma pro-
gramação específica para a meninada.

Brincadeira
levada a serio
ESTRATÉGIAS PARA LUCRAR COM O PÚBLICO INFANTIL

Lembre-se de que as formas de consumo
variam bastante, de acordo com a idade do público-alvo do
negócio. Para a meninada de até dois anos, as estratégias
de vendas devem ser exclusivamente dirigidas aos pais.
Aos três anos, as crianças começam a sinalizar melhor seus
gostos — objetos coloridos fazem sucesso. A partir dos

quatro, entram em alta os personagens — de princesas a super-heróis.
Pesquise sempre quais são os preferidos do momento para a faixa etária
de seus clientes. Dos nove anos em diante, o pape! do grupo ganha força
nas decisões de compra. Meninos e meninas da mesma turma tendem a se
vestir de forma parecida e a ter os mesmos jogos e gostos musicais,

Sempre que possível, dê oportunidade
para a criançada usar o espaço da loja para brincar e
interagir com os objetos à venda. Cores na decoração e
música ambiente ajudam a reforçar o clima lúdico.

Mantenha os estoques enxutos, o cuidado,
importante em qualquer atividade, é ainda mais
essencial no varejo voltado ao volúvel público infantil.
Personagens e brinquedos que vendiam bem na semana
passada podem encalhar na prateleira no mês que vem.

Tenha cuidado na hora da propaganda.
A publicidade para produtos infantis tem seu próprio código
de ética. O uso de imperativos, por exemplo, é vetado. Ou seja,
é proibido recorrer a fórmulas como "peça para a mamãe
comprar...", comuns tempos atrás.

A casa recebe quase toda semana a
visita de monitores de um bufê in-
fantil sem pagar nada pelo serviço.
Esculturas de balão, shows de mágica
e sessões de alimentação das carpas
ornamentais distraem a molecada en-
quanto os pais se dedicam aos sushis.
E por que tanto esforço em atrair as
crianças? "São elas que definem os
programas da família nos fins de se-
mana" afirma o empresário.
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