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Se sua loja ainda não está preparada para 
receber as famílias que têm crianças, 
você está perdendo muitas vendas, e um 

potencial consumidor no futuro. Quando estão 
com os filhos no ato da compra, as famílias 
gastam 30% a mais. A criança é também uma 
poderosa influência nos processos de escolha 
de produtos ou serviços de sua família, pois 
influencia 80% das decisões de compra de uma 
família, e não só nos produtos infantis, mas 
carros, roupas, alimentos, eletrodomésticos, 
e quase tudo dentro de casa tem por trás o 
palpite de uma criança. 

Para se ter uma ideia do tamanho deste 
público, os dados do Censo 2010 mostram 
que existem de 33 milhões de crianças com 
até nove anos no País. Nas últimas décadas, 
a taxa de natalidade diminuiu de uma média 
de seis filhos para dois filhos. Com as famílias 
menores, houve mudanças no papel dos pais, 
e hoje as crianças têm consciência do poder 
que elas possuem, sabendo "negociar" para 
conseguir o que querem. Esses dados são da 
pesquisa que a InterScience Brasil realizou na 
Argentina, Brasil, Chile, Guatemala e México, 
entrevistando mães e filhos com idades entre 
três e nove anos. 

Analisando tanto a pesquisa como também 
o mercado, o consultor de varejo e professor 
do curso Gestão Nota 10, Alex Nunes, diz que 
as crianças sempre influenciam nas compras, 
não importam se elas estão dentro do super-
mercado com os seus pais ou não. Quando 
elas acompanham seus pais e estão presentes 
no ato da compra, a influência é de forma 
mais concreta, fazendo seus pais gastarem um 
pouco mais em produtos que não estavam no 
planejamento. Se elas ficarem em casa, os pais 
vão sempre levar algum produto que está fora 
de sua lista, para agradá-las. 

Na opinião de Alex, os supermercadistas 
devem prestar atenção nessa pesquisa que 
mostra que os pais têm mais predisposição 
para comprar as marcas que os filhos querem, 
sendo que 71% dos pais entrevistados no Bra-
sil afirmaram que estão dispostos a pagar um 
pouco mais para comprar a marca que seu filho 
pede. 

Para Alex Nunes, as crianças usam de arti-
fícios com os pais, para conseguir o que que-
rem. Os pais sempre atendem às súplicas das 
crianças, tentando compensar sua ausência 
no dia-a-dia. "Produtos como salgadinhos, re-
frigerantes, achocolatados, balas, chocolates, 
biscoitos e iogurtes são os mais atraentes para 
as crianças. As embalagens coloridas, e com 
temas de desenhos e filmes da atualidade, des-
pertam o interesse de compra das crianças", 
ensina o consultor. 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
. 



que ganham dos pais, 59% gastam tudo, e 13% 
não responderam. 

Diante destes dados, Alex recomenda ao 
supermercadista adaptar a loja para agradar a 
esse público mirim. São necessárias interven-
ções no mix, layout, exposição, preço, mobi-
liário. "A criança adora ir às compras onde os 
supermercados são espaçosos e confortáveis. 
Tudo que puder ser feito para atraí-la será muito 
importante para aumentar as vendas, uma vez 
que atualmente é a criança o termômetro da 
família, os pais fazem tudo para agradá-la", 
enfatiza. 

INFLUÊNCIA DA TELEVISÃO 
A pesquisa InterScience Brasil apontou que 

as crianças brasileiras passam 14 horas por 
semana em frente a televisão e sete horas 
conectadas à internet, ou seja, a internet se 
firma como um novo meio, mas a TV ainda 
segue como o principal forma para conquistar 
atenção das crianças. 

"Esses pequenos consumidores são bom-
bardeados a todo momento pela mídia. Dese-
nhos animados, seriados infantis, filmes, ídolos 
e vídeogames influenciam o comportamento e 
preferência de consumo, tanto que a pesqui-
sa aponta que 98% das crianças pesquisadas 
compram mais os produtos que vêm com a 
marca de seus super-hérois", explica Alex. 

Por isso, os supermercados devem acom-
panhar os programas mais populares ou em 
destaque e preparar a loja com um mix de 
produtos atraentes e expor de forma a destacar 
produtos que são referência na televisão, pois 
isso vai sempre alavanca a venda. 

SONHO 
Como sugestão, ele diz que o supermer-

cadista deve criar ambientes temáticos para 
estimular o desejo e o sonho do público 
infantil. Aqueles que não disponibilizam de 
espaço suficiente para ambientação, o ideal 
é posicionar os produtos para crianças a 
uma altura mínima de 30 cm e no máximo 
90 cm do chão. 

EM SINTONIA COMO MERCADO [CRIANÇAS] 

DINHEIRO PRÓPRIO 
A pesquisa mostrou ainda que 52% das 

crianças entrevistadas no Brasil têm dinheiro 
próprio para comprar o que querem, pois os 
pais pagam aos filhos pela realização de traba-
lhos, como lavar o carro, arrumar a cama, dão 
o troco de uma compra, dinheiro para comprar 

Principalmente as 
meninas se encantam 
com os produtos de 
papelaria 

o lanche no recreio; prêmios por bom compor-
tamento; mesada. 

Entre as crianças que recebem dinheiro dos 
pais, 13% têm acesso ao dinheiro todos os 
dias, 29% uma vez por semana, 8% uma vez 
a cada quinze dias e 19% recebem dinheiro 
mensalmente. Outro dado importante é que 
apenas 35% das crianças guardam o dinheiro 
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Qualquer ação para atrair esse público é 
muito importante, tendo em vista que os pro-
dutos com temas infantis têm valor agregado 
maior e não sofrem referência de preço (a 
criança compra pelo apelo emocional). "Mas 
cuidado para escolher o mix correto, o super-
mercadista deve conhecer profundamente o 
perfil do publico de sua loja", alerta. 

Quanto à publicidade, 90% das mães entre-
vistadas acreditam que a propaganda influencia 
para que seu filho peça determinada marca. 
"Apesar das oportunidades de se comunicar 
diretamente com as crianças, não se pode es-
quecer que onde há uma criança tem sempre 
um adulto. É necessário conhecer os crité-
rios de escolha, tanto das crianças quanto das 
mães", aconselha Alex. 

VALORES 
Para definir os critérios de compra, a pesquisa 

aponta que as mães decidem o consumo em 
função de valores nutricionais, saúde, ofertas. 

duração, utilidade e preço. Já as crianças elegem 
em função do gosto, emoção, imagem da marca 
(que percebam diversão, moda, aceitação). 

De acordo com a pesquisa, no ato da 
compra as mães aprovam estes produtos: 
cereais, pães, biscoitos, sopas, queijos, flans, 
gelatinas, frutas, vegetais, sucos, iogurtes, 
leites, achocolatados, refrigerantes e produ-
tos de higiene pessoal. Estas mesmas mães 
negociam batatas, salgadinhos, doces e cho-
colates, jogos eletrônicos, DVDs e celulares. 
Em contrapartida, elas também reprovam 
totalmente produtos " l ight", que não são na-
turais, energéticos e isotônicos, refrigerantes 
de cola e cafeína. 

Neste ato de negociação de compras, 57% 
das crianças brigam, protestam, choram, gri-
tam e esperneiam quando a mãe não compra 
o que pedem; 34% são razoáveis, entendem 
e não pedem mais, e 9% deixam de pedir o 
produto por um tempo e voltam a insistir na 
próxima compra. 
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MEIO AMBIENTE 
Os resultados da pesquisa apontam ainda 

que as crianças têm mais preocupação com 
o meio ambiente do que os adultos. 74% 
das crianças entrevistadas estão preocupa-
das com o meio ambiente e acham que os 
adultos nada fazem para resolver o problema. 
Além disso, a preocupação para com o meio 
ambiente vai aumentando conforme a idade 
avança, chegando a 81% nas crianças mais 
velhas. 

Nesse caso, Alex recomenda ao super-
mercadista fazer algumas adaptações da loja 
e criar algum serviço na área do meio ambien-
te, como por exemplo fazer recolhimento de 
óleo usado, vender produtos elaborados de 
maneira socialmente correta. "É preciso adap-
tar a loja para o consumidor do futuro, que já 
está de olho nas ações de sustentabilidade", 
comenta. 

PREPARADO 
José Luiz de Oliveira, proprietário do Su-

permercado Roma Plus, com cinco lojas em 
Belo Horizonte, tem um carinho especial pela 
loja do bairro Sagrada Família, bairro tradicional 
da capital mineira, e que tem muitas famílias 
com crianças. "É uma loja especial, em que as 
famílias costumam trazer as crianças para fazer 
as compras; e por isso, toda sua estrutura é 
diferente", explica. 

Para as famílias que têm crianças menores, 
José Luiz conta que a loja possui carrinhos 
de compra com assento infantil para colocar 
os bebês. Para aquelas que têm crianças um 
pouco maiores, normalmente de dois a quatro 
anos, há ainda carrinhos com assento infantil 
e com volantes, para a criança se divertir en-
quanto seus pais fazem as compras. "Dou um 
tratamento especial para essa turma, quero 
que ela volte sempre, pois nesta loja a compra 
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Text Box
Anúncio



O bazar não pode 
deixar de faltar um 
bom sortimento de 
roupas infantis 

por impulso é muito maior do que nas outras", 
acrescenta. 

Há ainda as crianças maiores, de nove a 
12 anos, que muitas vezes, vão à loja para 
comprar algum produto para os pais. Para 
esse público específico, José Luiz criou, no 
estacionamento da loja, um espaço para que 
ele guarde as suas bicicletas com toda segu-
rança. "Na maioria dos casos, as maiores têm 
autorização dos pais para gastar o troco e a 
loja tem muita saída de chocolates e gulosei-
mas", conta. 

Para atender ao público infantil, a parte de 
chocolates nas gôndolas que ficam perto dos 
check outs é muito maior e José Luiz sempre 
aproveita as promoções de fabricantes que 
vendem produtos com brindes. Para ajudar in-
crementar ainda mais as vendas, esta loja fica 
perto de uma escola e recebe também muitas 
crianças que estão indo ou vindo dos estudos 
e querem comprar um lanche. Assim, a lancho-
nete tem sempre guloseimas, salgados e doces 
para as crianças levarem para a escola. 

TRABALHANDO O MIX 
O Supermercado Josildo, com sede no bairro 

Santa Clara, em Divinópolis (MG), está prepara-
do para atender às famílias que têm crianças. 
Lá é alta a venda de itens destinados a esse 
público. "Se sua loja ainda não está preparada 
para receber as famílias que têm crianças, você 
está perdendo muitas vendas, e um potencial 
consumidor no futuro. A criança é uma poderosa 
influência nos processos de escolha de produtos 
ou serviços de sua família", explica José Libério 
de Souza, proprietário do supermercado. 

José Libério conta que em sua loja é espe-
cialmente trabalhado o mix de itens infantis. 
"Temos um carinho especial com o mix para 
esse público, gostamos de cativá-lo pois é ele 
que faz os pais voltarem no próximo mês para 
comprar os produtos de que ele gosta. As fa-
mílias com crianças influenciam até mesmo no 
layout da loja. "Produtos para o público infantil 
estão sempre nas prateleiras mais baixas das 
gôndolas, para que a criança veja e escolha o 
que ela quer", explica. • 
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Text Box
Fonte: Gôndola, Belo Horizonte, ano 17, n. 190, p. 70-76, set. 2011.




