
PESQUISA MOSTRA QUE AS 
CRIANÇAS INFLUENCIAM ATÉ 

50% DAS DECISÕES DE COMPRA 
DENTRO DE UM SHOPPING; 

ESPECIALISTAS AFIRMAM QUE 
A TENDÊNCIA DESSE ÍNDICE 

É CRESCER AINDA MAIS NOS 
PRÓXIMOS ANOS 

por João Carlos Silva 

uando estão em um shopping center, as crianças fazem bem mais do que 

transformar os corredores, lojas e escadas rolantes em um grande parque 

de diversões. Elas estão cada vez mais poderosas, têm opinião formada e 

sabem muito bem o que procuram. Não é à toa que quando entram em um 

shopping influenciam 50% das decisões de compra de famílias das classes 

A e B. O índice é apenas uma das medições interessantes que fazem parte da pesquisa 

Hábitos e Consumo das Crianças nos Shopping Centers, feita por professores e alunos 

da Escola Superior de Administração, Marketing e Comunicação (Esamc). 

O levantamento, realizado no ano passado em quatro cidades do Estado de São Pau

lo, com pais de crianças de até 14 anos de escolas particulares, mostra que, na maioria 

dos casos, as famílias vão aos shoppings a cada 15 dias ou uma vez por semana. A cada 
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passeio no centro de compras, as famílias 
gastam, em média, cerca de R$ cem reais, 
apenas com estacionamento, alimentação 
e entretenimento. Além dessa "despesa 
fixa", em 40% das visitas o objetivo dos 
pais é comprar alguma coisa. Se forem 
acompanhados dos filhos, independente
mente da idade da garotada, não há esca
patória: os gastos serão maiores. 

O dedinho das crianças vai indicar o que 
vai para parte das sacolas, já que o poder de 
persuasão aparece em todas as faixas etárias 

acordo com o estudo, em 65% dos casos o 

convencimento da decisão de compra da 

família ocorre com argumentos capazes de 

convencer até os pais mais resistentes e es

caldados, mesmo que o produto nem seja 

para consumo dos pequenos. 

"A pesquisa mostra que a maioria das 

crianças usa um argumento estruturado. 

Ou seja, elas justificam o porquê da escolha 

de determinado produto. Isso é muito dife

rente de os pais cederem a um pedido do 

'quero porque quero'. Com um argumento, 

pesquisadas. De forma geral, os pais acham 

que os mais convincentes nem são neces

sariamente os mais velhos. A maioria dos 

entrevistados avaliou que os mais persua

sivos têm entre 4 e 7 anos (36%) e de 7 a 11 

anos (28%). 

E se engana quem acha que os filhos exer

cem essa influência sobre os pais na marra, 

com gritos, choro e rolando pelo chão. De 

há uma tendência de os pais aceitarem o 
palpite dos filhos, principalmente porque o 
universo da pesquisa envolve famílias que 
têm certo conforto financeiro", diz o pro
fessor Wilson Justo, da Esamc de Sorocaba, 
que coordenou a pesquisa. 

Como coordenador do levantamento, 
o professor Justo acompanhou pessoal
mente parte das entrevistas feitas em São 

Paulo, Campinas, Sorocaba e Piracicaba. 

Nesse processo, ele detectou observações 

informais, feitas pelos pais, que têm rela

ção direta com a história sobre a origem 

desse fenômeno, já batizado no exterior 

de"kids power". 

"Nas conversas com os entrevistados, 

fica claro que esse poder de argumen

tação dos filhos é uma característica das 
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novas gerações, porque os pais chegam 

a mencionar que, quando eram crianças, 

não tinham, como agora, tanto peso nas 

decisões de compras de suas famílias", 

revela Justo. 

MUDANÇA NA ESTRUTURA 
O faro dos pais está certo. A mudança na 
estrutura das famílias é um dos ingredien
tes que mais ajudam a explicar a crescente 
participação dos pequenos na escolha de 
produtos que os pais vão comprar. " N o 
passado, as crianças tinham muito me
nos abertura. Obviamente, agora, com 
o mundo tecnológico todo à disposição, 
elas estão mais informadas. As mães, nes
tes novos tempos, se comunicam com os 
filhos mais de igual para igual. E menos 
autoritário o relacionamento. E as crian
ças têm mais abertura e muito mais in 
formação, porque elas estão na internet, o 
que ajuda a explicar um pouco essa influ
ência sobre os pais", analisa a diretora de 
varejo daTNS, Elizabeth Salmeirão. 

Nos últimos anos, a TNS, líder mun
dial no segmento de pesquisas de mer
cado customizadas, também investigou 
o"kids power". Mais do que isso: os le
vantamentos da companhia mostram que 
essa influência das crianças nas compras 
da família é uma tendência em alta e não 
respeita classe social nem fronteiras. 

Entre 2005 e 2006, um estudo feito em 
cinco países revelou que a influência das 

crianças nas compras familiares saltou de 
42% para 52%. O levantamento, que ex
plorou o consumo geral das famílias nos 
mais variados estabelecimentos, foi reali
zado pela TNS no Brasil, Argentina, Chile, 
Guatemala e México com mães e filhos, 
com idades entre três anos a nove anos. 

Em alguns itens, como na área de ali
mentação, o poder de persuasão das 
crianças explode, segundo os dados da 
pesquisa feita pela TNS. E o caso de bo
lachas e chocolate (82%), iogurtes (70%), 
bebidas e sucos (61%). Entre os países 
pesquisados, o Brasil aparece com índice 
maior que a média quando a questão en
volve a disposição para comprar produtos 
de marca pedidos pelos filhos, mesmo 
que isso signifique gastar mais. Enquanto 
a média geral é de 66%, 71% das mães 
brasileiras disseram estar dispostas a sa
crificar o bolso para atender ao desejo dos 
filhos. 

A empresa vai continuar a pesquisar o 
tema neste ano. Se o palpite de Elizabeth 
Salmeirão estiver correto, os resultados 
devem mostrar novamente mais um sal
to da participação infantil nas escolhas 
dos adultos. Ela aposta que, entre 2007 e 
2008, houve um crescimento de mais de-
dez pontos percentuais nessa influência 

Beth Salmeirão, diretora de varejo da 
TNS, empresa que investigou o "kids 
power" 
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Renato Meirelles, sócio-diretor do Data-
Popular, acredita no maior poder infantil 
nas classes C e D 

das crianças, o que elevaria a taxa média 

para 62%. 

"Nos próximos anos, acho que isso 

cresce ainda mais, mas não de forma 

desenfreada. O poder de influência das 

crianças não deve passar de 70%, porque 

30% sempre vai ser a parcela de decisão 

da mãe e do pai" , diz Elizabeth. 

CLASSE SOCIAL 
Pela investigação da TNS, as porcentagens 
de influência das crianças no que os pais le
vam para casa independem de classe social. 
Segundo a diretora, o que muda de uma fa
mília para outra é o tipo de produto que vai 
ser consumido. 

Renato Meirelles, sócio-diretor do Data-
Popular, instituto de pesquisa especializado 
nas classes C, D e E, vai além. Com base nos 
estudos e pesquisas já feitos pela empresa, 
ele afirma que nas classes menos abastadas 
o poder de influência das crianças sobre o 
que família consome é até maior, em rela
ção às famílias mais ricas. 

"Pelas avaliações que temos, as crianças 
das classes C e D são racionais, mais do que 
as da A e B, porque elas crescem aprendendo 
a se virar. Elas andam mais cedo de ônibus, 
brincam na ma. Elas estudam em colégios 
públicos, o que muitas vezes significa ter 
de enfrentar um ambiente mais rude. Isso 
tudo faz com que elas aprendam mais rapi
damente todos os macetes necessários para 
dialogar com os pais e convencê-los sobre 
uma decisão de compra", analisa Meirelles. 

A crença de Meirelles no poder infantil 
maior nas classes C e D também envolve a 
avaliação de que, nas famílias mais pobres, 
o fato de as crianças terem de ajudar nas 
tarefas de casa aumenta o peso da opinião 
delas na hora do consumo da família. 

"Se a criança ajuda a mãe a lavar a rou
pa, começa a entender disso de uma for
ma precoce. Ela deixa de ser apenas uma 
beneficiária da utilização de alguns pro
dutos comprados pela família. Ela passa 
a também ser usuária. E, sendo usuária, o 
poder de decisão e de influência na com
pra é maior." 

Maior ou menor, o fato é que o poder 
das crianças de ditar o que vai ser con
sumido já faz algumas famílias traçarem, 
com antecedência, estratégias para se l i 
vrar da persuasão infantil quando deci
dem fazer uma compra. 

De acordo com a pesquisa da Esamc, 
74% dos pais optam por ir aos shoppings 
centers sozinhos ou acompanhados de 
outro adulto quando pretendem comprar 

produtos de maior valor. Esses 
casos envolvem gastos 

que exigem mais re
flexão, como um 
novo aparelho de 

celular. A estratégia 
só não evita que os 
pais levem um puxão 
de orelha caso o con

sumidor mirim da casa 
não aprove os produtos 

da última compra. • 

Text Box
Fonte: Shopping Centers, São Paulo, ano 28, n. 155,  p. 26-32, mar. 2010.




