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família sem criança é de R$ 16,82 e eles vão ape
nas 13 vezes por mês ao supermercado.

A criança também influencia em 80% das 
decisões de compra de uma família tanto para 
produtos como também para serviços, e não só 
nos produtos infantis, mas carros, roupas, alimen
tos, eletrodomésticos, e quase tudo dentro de 
casa tem por trás o palpite de uma criança.

Os resultados mostrados pela Kantar quan
to aos produtos que as famílias com crianças mais 
consomem interessam diretamente aos super- 
mercadistas. Entre eles estão fraldas descartáveis, 
leite aromatizado, leite em pó, queijo petitsuisse, 
biscoitos, suco pronto e sobremesas em pó. Sen
do que esse consumo varia para mais ou para me
nos de acordo com a idade da criança.

33 MILHÕES
A Nielsen também analizou as peculiarida

des do consumo infantil, as conclusões são seme
lhantes às da Kantar, e comprovam que os lares 
com crianças gastam mais em produtos para o 
café da manhã e lanche como biscoitos, iogurte, 
cereais matinais e sobremesa pronta.

Os dados da Nielsen mostram que dentre 
os países analisados pelo Instituto, o Brasil é um 
dos locais em que há habitantes menores de 14 
anos em grande quantidade e esses pequenos 
apresentam-se como grandes potenciais compra
dores diretos ou indiretamente.

Para se ter uma ideia do tamanho deste pú
blico, os dados do Censo 2010 mostram que exis
tem 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 fi
lhos, mas mesmo assim, a quantidade de crianças 
brasileiras é muito expressiva.

Ela ainda acrescenta que no Brasil, 39% 
dos lares com crianças são de nível socioeconô- 
mico baixo, 44% da classe média e apenas 17% 
nas classes altas. "Ou seja, quando menor o nível 
sócio-econômico mais crianças existem nos la
res", explica. Os dados mostram também que no 
Brasil, 64% dos lares com crianças são formados

por quatro ou mais integrantes, indicando terem 
mais de um filho.

VALORES
Para definir os critérios de compra, a pes

quisa 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.

De acordo com a pesquisa, no ato da com
pra as mães aprovam estes produtos: cereais, 
pães, biscoitos, sopas, queijos, flans, gelatinas, 
frutas, vegetais, sucos, iogurtes, leites, achocola-

tados, refrigerantes e produtos de higiene pes
soal. Estas mesmas mães negociam batatas, sal
gadinhos, doces e chocolates, jogos eletrônicos, 
DVDs e celulares.

NO CARRINHO DE BEBÊ
De acordo com Alex Nunes, consultor da 

área de varejo e também professor do Gestão 
Nota 10, curso desenvolvido pela AMIS, o aspecto 
consumidor de uma criança tem início a partir do 
momento em que ela começa a conseguir man- 
ter-se sentada em seu carrinho de bebê e, assim, 
acompanhar seus pais em suas compras.

O professor explica que o consumo infantil 
se faz por três mercados distintos e cada um delesA ut
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precisa ser analisado e trabalhado separadamente. No 
mercado primário, elas têm seu próprio dinheiro e o 
gastam de acordo com suas necessidades e desejos, 
no mercado secundário, elas influenciam na compra 
dos adultos. E, finalmente, no mercado terciário, os 
pequenos devem ser vistos como futuros consumi
dores de produtos, serviços e marcas.

Por isso, as empresas devem começar a tra
balhar esse público o mais cedo possível. Contudo, 
o professor alerta que os supermercadistas devem 
tomar cuidado para não usar as técnicas de marke
ting destinadas aos adultos para as crianças. Além 
disso, é necessário pensar que o Brasil é muito gran
de por isso é necessário analisar as questões éticas 
e culturais de cada local, antes de colocar uma ação 
em prática. "Quem está tratando bem as crianças de 
hoje, em suas lojas, já estão fidelizando o consumi
dor de amanhã", explica.

Na opinião de Alex, os supermercadistas de
vem prestar atenção neste público, uma vez que os 
pais têm mais predisposição para comprar as marcas 
que os filhos querem e estão dispostos a pagar um 
pouco mais para comprar a marca que pede.

Ele recomenda ao supermercadista adaptar 
a loja para agradar a esse público mirim. São ne

cessárias intervenções no mix, layout, exposição, 
preço, mobiliário.

DE OLHO NO FUTURO
De olho neste público, que literalmente não 

para de crescer e já pensando no futuro de seus ne
gócios, Gilson Teodoro Amaral, proprietário do Super
mercado comjede_em_Div^
sempre realiza ações. "Quando criamos formas de 
agradar as crianças, estamos não apenas cativando os 
pais, que preferem frequentar lugares onde seus filhos 
são bem tratados como também já estamos conquis
tando o público do futuro", explica.

Essas ações são realizadas pelo menos uma vez 
por ano. Em 2012 houve um concurso cultural, no 
qual as crianças menores deveriam fazer um desenho 
que melhor representava o Supermercado Candidés. 
As crianças maiores deveriam escrever uma frase res
pondendo a pergunta: Por que o Candidés é o melhor 
supermercado da cidade? Nos dois casos, houve pre- 
miação para os melhores resultados.

Gilson afirma que essa é uma forma de garantir 
a continuidade da empresa. "Já estamos trabalhando 
para fidelizar o consumidor do futuro". Ele ainda ressal
ta que o tempo passa muito rápido, e que a projeção
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de um cenário não muito distante, em que as crianças 
de hoje serão os consumidores de amanhã. Por isso, 
é preciso começar logo uma reorientação profunda 
das formas de divulgar, comunicar e até mesmo de 
projetar produtos e serviços.

"Estar sintonizado com esta geração será cru
cial para a sobrevivência da empresa. Daqui a 10 anos, 
eles estarão comprando, consumindo e ajudando a 
movimentar a economia. E hoje, mesmo sem comprar 
diretamente, influenciam as decisões de compra dos 
seus pais", completa.

CRIANÇA FELIZ
Henrique Lourenço Pena, diretor de marketing 

do Supermercado Lourenço, com sede em Muriaé 
(MG), conta que também realiza ações para despertar 
o interesse das crianças pela empresa. Neste ano será 
realizado o segundo concurso cultural Criança Feliz, 
que terá como tema será: “Criança Saudável". Um dos 
objetivos é incentivar a criança a comer alimentos 
mais saudáveis, como por exemplo, frutas e verduras.

O diretor de marketing conta que paralelamen
te ao concurso, e de forma muito discreta, haverá 
ofertas especiais na seção de FLV da loja. Além disso, 
as gôndolas com produtos infantis estarão mais bai
xas e bem abastecidas.

Participarão do concurso estudantes com ida
de entre sete e 11 anos das escolas públicas da cida
de que são parceiras do projeto. Uma equipe do su-

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
.

Caixa de texto
Anúncio



o chef. Glauco Sansoni, que trouxe uma maneira sa
borosa de preparar uma sobremesa. "A criançada gos
tou muito e aprendeu brincando", explica Henrique.

CUIDANDO DO FUTURO
Rilda Ponssancini, sócia proprietária do Super

mercado São Jerônimo, que tem sede em Passos (MG) 
sempre realiza ações para as crianças em suas e cinco 
lojas em Passos e uma em Alpinópolis (MG). "São vá
rias ações, algumas delas nas lojas, outras em creches 
e escolas, nosso objetivo principal é cuidar das crian
ças, mas sabemos indiretamente também estamos 
cuidando do futuro da empresa", diz.

Ela cita por exemplo, que no dia das crianças do 
ano passado, as crianças de até 10 anos, que acom
panhavam seus pais durante as compras e os filhos 
de funcionários também desta idade, participaram de 
várias atividades que foram realizadas nas lojas, que 
incluiam distribuição de surpresinhas, pintura de bi
chinhos no rosto e até brincadeiras.

Dentre várias outras atividades que já foram 
realizadas pela empresa. O Supermercado São Jerô
nimo, em parceria com o Grupo Votorantim, realizou 
um projeto com os alunos da Escola Estadual Tancre- 
do de Almeida Neves, em que as crianças da escola 
apresentaram vários trabalhos confeccionados deste 
material reciclável. Com os materiais recicláveis teve 
arrecadação de verbas para a referida escola.

Outra ação foi a realização de um Natal especial 
do supermercado com as crianças da creche Santo 
Agostinho. Nela os pais das crianças também partici
param. As crianças iniciaram a atividade fazendo um 
tour pelo supermercado no qual puderam conhecer 
todas as áreas, inclusive aquelas que não podem ver 
quando estão fazendo compras como, por exemplo, 
depósito e área dos funcionários.

Durante a visita foi feita uma explanação sobre o 
funcionamento geral de um supermercado e as crian
ças puderam sanar todas as suas dúvidas. Na ocasião, 
Rilda contou a história da empresa e as crianças fizeram 
um desenho sobre o supermercado. O melhor dese
nho ganhou um brinde especial. "Foi muito divertido, 
durante a atividade algumas crianças disseram que ti
nham o sonho de ser gerente de um supermercado".

permercado vai explicar aos alunos que os desenhos 
devem versar sobre alimentação, mas pode interagir 
com o supermercado. Os três melhores trabalhos 
ganharão um tablet e duas bicicletas. A escolha do 
melhor desenho ficará a cargo dos colaboradores do 
Supermercado Lourenço.

No ano passado, a primeira edição do concurso 
teve como objetivo, despertar nas crianças a prática 
do desenho e também o interesse pela cultura.

Outra ação realizada pelo supermercado que 
também envolveu crianças, aconteceu durante a 3a 
Edição do Gastronomia na Serra, promovido pela 
Prefeitura de Muriaé, quando o Supermercado Lou
renço montou a Cozinha de Gastronomia para Cur
sos e Degustações e realizou duas oficinas voltadas 
para crianças.

A primeira foi comandada pelo chef, Erasto 
Bellinato, que ensinou de forma simples e prática, 
como fazer um sanduíche saudável e a segunda comA ut
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Rilda afirma que não costuma mensurar o re
sultado dessas ações no impacto de vendas, mas 
sabe que a empresa já está presente no imaginá
rio de muitas crianças, que são as consumidoras 
do futuro. “Há cinco anos, fizemos um concurso 
cultural, em que uma criança de 10 anos ganhou 
um prêmio porque fez a melhor redação e o me
lhor desenho sobre o supermercado. Hoje com 15 
anos, essa mesma criança e sua mãe gostam de fa
zer compras em nossa loja porque se lembram da 
premiação", exemplifica.
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Fonte: Gôndola, Belo Horizonte, ano 19, n. 213, p. 12-17, out. 2013.




