
Quem resiste a elas?
Pesquisa realizada no
Estado de São Paulo
revela que, em mais
da metade das casas,

crianças interferem nas
compras das famílias

Opoder de influência das crianças
nos gastos das famílias pau-
listas é cada vez maior. Uma

pesquisa realizada em quatro cidades
do Estado de São Paulo mostra que,
em mais da metade dos lares, os filhos
influenciam na decisão de compras em
shopping centers.

O estudo, elaborado por Wilson
Justo, da ESAMC (Escola Superior de
Administração, Marketing e Comuni-
cação) intitulado Hábitos e Consumo
das Crianças nos shopping centers,
investigou os hábitos de 128 famílias
residentes em áreas urbanas, com renda
a partir de R$ 2.013.

A pesquisa, realizada nas cidades de
São Paulo, Campinas, Sorocaba e Pira-
cicaba, constatou que o fato de possuir
área de lazer ou casa de veraneio não
desestimula as visitas aos shoppings, e
que 60% das famílias freqüentam esses
estabelecimentos ao menos uma vez
a cada 15 dias. "Este número é muito
expressivo e não é impactado negati-
vamente. Desta forma, os shoppings
mostram todo o seu potencial de atração
para os serviços periféricos como lazer
e alimentação, que para estas famílias
são traduzidos em entretenimento",
explica Justo.

Mesmo sendo considerados centros
de compras, a pesquisa aponta que
60% da motivação da freqüência aos
shoppings vem de outros fatores, como



<pesquisa>

entretenimento da família e alimentação.
Os gastos em cada visita atingem valor
médio de R$ 92,15. Excluindo os valores
com compras, a alimentação é o gasto mais
representativo feito pelas famílias com fi-
lhos de até 14 anos, somando 56% do total.
A diversão, que inclui cinema e parques de
diversão, percentual com influência direta
das crianças, fica com 38%.

A pesquisa concluiu que 49,55% dos
acompanhantes são influenciados por
crianças de 0 a 14 anos nas decisões que ge-
ram gastos. Este poder é resultado da força
de persuasão das crianças que, de acordo
com a pesquisa, é exercido de modo mais
eficaz pela turminha de 4 a 7 anos.

"Isso nos mostra que, mesmo em tenra
idade, as crianças têm clareza sobre o ato
da compra, mais pelo ponto de vista da sua
satisfação do que pelo aspecto financeiro,
e, com isso, exercem sua esmagadora in-
fluência para conquistar seus produtos
desejados", diz o autor da pesquisa.

A novidade é que, ao contrário
do que se possa imaginar, o poder da
influência de compra não se dá por
insistência. Em 65% dos casos, os pe-
quenos argumentam para atingir seus
objetivos. "A criança sabe o que quer,
em muitos casos até a marca, e sabe de
que forma pedir, criando argumenta-
ções estruturadas em sua necessidade",
ressalta Justo.

Em razão de tamanho poder de per-
suasão, 74% dos pais disseram preferir
ir aos shopping centers sozinhos ou
acompanhados somente por adultos.

Kidfluence: crianças como
potenciais consumidores
Beth Thompson, jornalista e autora

do livro Kidfluence: Why Kids Today Mean
Business (Influência infantil: por que
hoje as crianças são negócios?), descreve
kidfluence como a força da influência das
crianças nas próprias compras e nas da

família. A jornalista afirma que os valores
determinados pelo fenômeno elevaram-
se a patamares sem precedentes e, por
esse motivo, a kidfluence eqüivale a muito
dinheiro hoje em dia.

Para Wilson Justo, esta influência tem
um aspecto psicológico bastante preo-
cupante e que deve ser acompanhado
de perto pelas famílias para que não se
converta em compulsão.

"Uma pesquisa feita recentemente no
Canadá revelou que 3 a cada 10 famílias
deixam-se influenciar por seus filhos na
escolha de seus automóveis. Esta influ-
ência é extremamente importante para o
varejo e indústria local, que, se antenados
a este aspecto, podem criar produtos e
técnicas de comercialização mais adequa-
dos a atender estes pequenos e vorazes
consumidores", diz o pesquisador.

No Brasil, são proibidas ações de
marketing voltadas a crianças de até 6
anos de idade. >
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