
Cada vez mais 
conectadas, 
as crianças 
têm acesso a 
informações 
e opinam nas 
compras da 
família. 
Saiba como 
conquistá-las 
em sua loja 

DÉBORA M E N D O N Ç A 

Invariavelmente, as crianças 
costumam ser grandes in-
dutoras de compra no ponto 
de venda e, por isso, apre-

sentam grandes oportunidades para 
o varejo. No cenário atual, esses pe-
quenos consumidores estão cada vez 
mais exigentes e conectados com o 
mundo de cores, idéias e personagens 
que os cercam, principalmente com o 
advento da internet. Uma pesquisa 
realizada pela TNS Global em países 
da América Latina (Argentina, Bra-
sil e México) e divulgada em 2008, 
mostra que, se por um lado o mer-
cado tem grande oferta de produtos 
para o público infantil, por outro as 
crianças reconhecem isso, mas dese-
jam também categorias destinadas a 
outros segmentos da população. 

O grande trunfo para fisgar esse pe-
queno consumidor é construir um ce-
nário lúdico e atrativo, e um mix de 
produtos e embalagens que interajam 
com suas preferências de momento - a 
sensibilidade infantil dá conta do resto. 
Resultado: grande desejo por produtos 
e ampliação do mundo do prazer. 

"Hoje as crianças dão opinião e in-
fluenciam em várias compras, des-
de a escolha do restaurante até o 
modelo do carro da família", desta-
ca a arquiteta e especialista em vi-
sual merchandising Kátia Bello, da 
Opus Design. Na exposição de pro-
dutos em góndolas de supermerca-
do, chama mais a atenção da crian-
ça o que estiver ao seu alcance visual 
mais imediato. Para descobrir as áre-
as focais que podem ser melhor ex-



pioradas dentro da loja, Kátia recomenda que o varejista 
literalmente enxergue o ponto de venda com os olhos de 
uma criança. Para isso, recomenda um exercício interes-
sante: "Para saber qual o alcance visual de seu público, 
basta agachar e observar pela perspectiva delas. Isso tam-
bém serve para afinar os ajustes de acordo com a faixa 
etária, ajustando essa altura", pontua Kãtia. "A parte no-
bre da gôndola é a compreendida entre a linha dos olhos 

e o alcance das mãos da criança", afirma. 

P R E P A R A N D O A LOJA PARA O 
DIA DAS CRIANÇAS 

Criar uma ambientação especial para 
atrair as crianças requer alguma atenção. 
"As crianças têm predileção por ambientes 
divertidos, coloridos e que tenham pon-
tos de interesse", lembra a arquiteta Ká-
tia Bello. "No entanto, cuidado para não 
exagerar e gerar poluição de qualquer 
tipo (visual ou sonora) para não haver 
prejuízo nas vendas", alerta. 

A Selmi adianta que prepara mate-
riais de merchandising para o ponto 
de venda, como totens, cartazes e pa-
pel de forração, especialmente para o 
Dias das Crianças, por exemplo. "A 
idéia é decorar nosso espaço com 
elementos que remetam aos perso-
nagens, porém respeitando todas as 

exigências legais em relação ao marketing infantil", 
destaca Ricardo Selmi, presidente da empresa. 

Para a psicóloga Silvia Rocha, especializada em Admi-
nistração e Marketing, diretora comercial da Fábio Ro-
cha Arquitetura, empresa com experiência na constru-
ção de ambientes de varejo, o Dia das Crianças é uma 
festa que comemora a alegria que é (ou deveria ser) a 
infância. "Todas as ações voltadas para esses aspectos 
(vida, diversão, infância) são bem-vindas", afirma. "Para 
atingir a finalidade de vender, o lojista pode usar muitos 
recursos que, além de promover o comércio, favoreçam 
a educação, a convivência de pais e filhos e o bem-es-
tar geral das crianças, como atividades no ponto de ven-
da, sorteios de brindes, uso de cenários especiais, experi-
mentação de brinquedos e contratação de recreadores que 
orientem o uso dos produtos", sugere. 

L I C E N C I A M E N T O DE PERSONAGENS 
Seduzir as crianças por meio de seus personagens 
favoritos parece tarefa fácil, mas, como tudo, só é 
bom para as marcas na dose certa. "Aliar sua marca 
a um ou mais personagens é ótimo para agregar 
um diferencial em meio à concorrência, mas o 
recurso deve ser usado com moderação", adverte o 
especialista em licenciamento de direitos autorais, 
Walter Nogueira, diretor da Creative Licensing, com a 
experiência de quem está nesse mercado desde 1967. 
"Isso porque, o licenciamento 

deve ser usado como 
ferramenta de venda, não como 

base da operação, exigindo, no máximo, 30% da 
capacidade de produção da empresa, senão passa a 
ser um risco", alerta. 

Quanto à escolha dos personagens, Walter destaca 
que até um ano e meio de idade a criança não pede 
nada e, até os três anos, quem escolhe os personagens 
são, principalmente, as mães, avós e madrinhas. 
"De 4 a 9 anos a escolha depende muito da classe 
socioeconómica, sendo que os personagens estão 
mais presentes no consumo popular, enquanto entre 
as crianças de maior poder aquisitivo o desejo maior 
é por roupas iguais às dos pais", observa. "De 10 a 
12 anos, os pré-adolescentes não querem mais usar 
personagens para não parecerem infantis", pontua. 



TRABALHO DE SEDUÇÃO 
DAS INDÚSTRIAS 
Marcas com produtos destinados a 

este público conhecem os desafios do 
ponto de venda. Afinal, não basta ser 
visto pela criança, é preciso mostrar 
aos adultos os benefícios da compra. 
Empresas de alimentação, por exem-
plo, tendem a seduzir os pais pela nu-
trição e as crianças pelo sabor. A Sel-
mi, detentora das linhas Galo e Renata 
de massas, bolos e biscoitos, trabalha 
a comunicação no ponto de venda de 
modo a ressaltar a qualidade de seus 
produtos. Para o presidente da empre-
sa, Ricardo Selmi, essa comunicação 
obedece a todos os parâmetros legais, 
tanto para o público infantil quanto 
para o adulto: "Entendemos que as 

crianças são mais suscetíveis à pro-
paganda e por isso trabalhamos com 
uma cautela ainda maior. Queremos 
que o público infantil consuma nossos 
produtos, mas esperamos que essa de-
cisão de compra passe primeiramente 
pelos pais", afirma Ricardo. 

Por outro lado, há itens que têm o 
aval dos pais, mas precisam ser dese-
jados pela criança. É o caso das linhas 
destinadas à higiene bucal, onde nor-
malmente os pequenos têm liberdade 
para escolher, pois precisam querer 
usar constantemente o produto. 

Para o gerente de marketing e pla-
nejamento da Dentalclean, Lincoln 
Castro, a empresa procura sempre 
oferecer novidades para este públi-
co, seja com lançamentos ou mate-

riais promocionais. Exemplo disso 
foi o trabalho desenvolvido para a es-
cova Doctor Duck durante a Copa do 
Mundo: "O produto tem uma bolinha 
desmontável, portanto está dentro do 
tema futebol e teve ênfase nesse pe-
ríodo. Encantar crianças e fidelizar 
pais e mães pela qualidade é funda-
mental para a marca", afirma. 

Para o executivo, o produto que pas-
sa a ter conotação lúdica é o grande 
chamariz. "E higiene oral para crian-
ças com diversão é sempre mais fácil 
e agradável", lembra Lincoln Castro. 
A marca trabalha com um posiciona-
mento para cada tipo de produto e o 
distribuidor é orientado a seguir, ten-
do em vista a melhor visualização pe-
los diversos públicos. 

Text Box
Fonte: Giro News, São Paulo, ano 14, n. 164, p. 32-36, jul. /ago. 2010.




