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RESUMO 
 

 

O objetivo deste estudo é pesquisar, analisar e apresentar o comportamento 

de empresas que tenham como público-alvo o consumidor infantil, bem como quais 

os meios que tais empresas utilizam para atingir e ofertar seus produtos ao referido 

público; como o fazem, e se estão dentro das regularidades que esse tipo especial 

de marketing exige. Através de uma pesquisa de campo, com o uso de um roteiro de 

entrevista que compreendia todos os aspectos para a utilização do marketing, foram 

levantados comportamentos que as empresas utilizam para chegar ao consumidor 

final. Foram entrevistadas cinco lojas que tinham como foco produtos infantis, de 

diversos segmentos, como vestuário, calçadista, acessórios e brinquedos. Verificou-

se, ao final do estudo que, por trabalharem com um público que exige muito “tato”, e 

estarem sempre no foco de órgãos que regulam esse tipo de prática de marketing, 

as empresas parecem estar dentro das normas e regras a que estão submetidas, 

não necessitando de adequações em seus métodos de trabalho. 

 

 
Palavras chave: Marketing, crianças, regulamentações. 

  



 
 

 

ABSTRACT 

 
 

The aim of this study is to research, analyze and present the behavior of 

companies that have the audience the child consumer, as well as which means that 

these companies use to achieve and offer their products to that audience, as they do, 

and are regularities within this special type of marketing requires. Through field 

research, using an interview guide that included all aspects for the use of marketing, 

were raised behaviors that companies use to get to the final consumer. We 

interviewed five stores that have focused children's products in various segments like 

apparel, footwear, accessories and toys. It was found at the end of the study, worked 

with a public that demands much "feel", and they are always in the focus of agencies 

that regulate this type of marketing practice, companies seem to be within the 

standards and rules that are submitted, not requiring adjustments in its working 

methods. 

 

Keywords: Marketing, kids, regulations. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Tendo em vista o crescimento exponencial do mercado infantil no cenário 

global atual e devido à forma como as crianças são tratadas, hoje, no Brasil, esse 

mercado vem ganhando mais espaço e investimento das empresas que buscam 

atender cada vez melhor e com mais atenção este público-alvo tão seleto e 

exigente. Assim, devido ao crescimento do mercado voltado ao público infantil, o 

marketing se faz muito presente, servindo como o meio pelo qual as empresas 

voltadas a esse mercado, conseguem chegar diretamente a seus consumidores, 

transmitindo suas mensagens fazendo com que elas consigam um link direto com 

seus consumidores, fazendo com que seus produtos sejam queridos pelas crianças. 

 Devido ao fato de as crianças serem vistas e visadas por diversas empresas, 

dentre elas, fabricantes de roupas, acessórios e brinquedos, chegando, inclusive, ao 

setor alimentício, tal fato chama a atenção de pais e ONG’s que visam defender os 

direitos destas crianças. Neste ponto, há o encontro direto dos órgãos de proteção 

às crianças com as empresas que buscam transmitir suas mensagens diretamente 

ao seu público, sem passar por intermediários (como pais e responsáveis).No Brasil, 

as empresas publicitárias são reguladas pelo CONAR – Conselho Nacional de 

Autorregulamentação Publicitária, e é este conselho quem dita às regras para que 

ambos os lados (empresas e sociedade), saiam beneficiados sem terem seus 

direitos violados. 

 Ao analisar este mercado de forma teórica, o presente trabalho, busca 

levantar a discussão e trazer respostas aos questionamentos de como as empresas 

de publicidade e as empresas que fabricam e destinam seus produtos às crianças, 

são impactadas pelas regulamentações feitas pelos órgãos responsáveis por esta 

categoria e também como as empresas buscam se ajustar às mudanças de 

legislações feitas para o Marketing Infantil. 

 

 



10 
 

1.1. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

 Sabemos que, ao passar do tempo, algumas mudanças ocorreram na 

condição das crianças, que antes não tinham voz para suas opiniões e tampouco 

espaço para expô-las. Hoje, vemos que a participação das mesmas ganhou muito 

espaço até mesmo dentro de casa, e segundo Mizzoni (2006), as crianças estão 

cada vez mais informadas e se tornaram um mercado único e atrativo, pois são 

agentes influenciadores da compra, em muitas das vezes. 

Estas mudanças na vida das crianças aconteceram de forma enfática, no 

sentido de que, antigamente, as crianças não eram tratadas como tal, eram apenas 

pequenos adultos, tendo que agir de acordo. Hoje, as crianças têm seu próprio 

espaço na sociedade, e assim, são tratadas como consumidores (MIZZONI, 2006). 

As empresas que compreendem que elas têm vontades e gostos próprios podem 

direcionar corretamente suas mensagens. 

 Apesar de ser um mercado um pouco recente no Brasil, vem ganhando cada 

vez mais força e se transformando em foco para as empresas que buscam aumentar 

seu faturamento e alcance de mercado. De acordo com uma pesquisa feita pelo 

IBOPE Inteligência, em 2011, o mercado infantil no Brasil chegou a R$26,2 bilhões 

nos segmentos de vestuário, calçadista e de artigos infantis, como brinquedos. 

 Diante a esses números, podemos entender que as empresas obtiveram 

retorno de seus esforços para que este público fosse atingido, utilizando-se da 

segmentação de mercado, antes de tudo. De acordo com Richers (1991), a 

segmentação ocorre quando há um foco a ser atingido dentro do mercado e este 

foco é um nicho de mercado heterogêneo, o que o diferencia dos demais. No caso 

do mercado infantil, a segmentação que melhor se adéqua, segundo Richers (1991), 

é a segmentação demográfica, para que se consiga atingir exatamente o público 

alvo. 

 Tendo o conhecimento do público que se quer atingir e conseguindo 

encontrar meios para que possa fazê-lo, aparecem questionamentos sobre como 

atingi-lo. A Propaganda é a forma utilizada de maior alcance para o público, pois vai 

de encontro ao consumidor, ou no caso, influenciador da compra. É definida como o 

“desenvolvimento e a execução de qualquer mensagem de lembrança, informação 

ou persuasão” (OGDEN e CRESCITELLI, 2007). A propaganda pode chegar até o 
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público alvo por diversos meios, desde a mais comum, a televisão, chegando até as 

próprias embalagens dos produtos. 

 Há algum tempo atrás, as empresas verificaram que lançando propagandas 

que conversassem diretamente com as crianças, além de aumentarem suas 

receitas, formariam um público mais cativo pela sua marca. Porém, segundo 

reportagem do IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – as crianças 

não possuem discernimento para saberem o que realmente a propaganda quer 

passar para elas e assim, acreditam no que lhes é dito, e por isso, não poderiam 

receber propagandas que fossem voltadas diretamente para elas. 

 Esse tipo de questionamento vem sendo discutido já há algum tempo, por 

ONGs e também pelo governo, no qual há projetos de leis que limitariam ao extremo 

o uso de propaganda para crianças, como por exemplo, o projeto de lei 5921/2011, 

que será melhor tratado posteriormente, tenta proibir todo e qualquer tipo de 

propaganda direcionada exatamente a criança como público alvo. 

 Diante a esses fatos, alguns órgãos responsáveis pelos direitos da criança e 

do adolescente, como o CONAR – Conselho Nacional de Autorregulamentação 

Publicitária - alterou alguns artigos que tratam sobre esse assunto e assim, alguns 

tipos de propagandas foram restringidos a este público, como em 2006, quando 

proibiu que as propagandas usassem imperativos como “compre isto” ou “não perca” 

(SESCSP, 2011). 

 Logo, analisando todo esse desencadear sobre a publicidade para crianças, 

até mesmo na defensiva pelos seus direitos, como ficam as empresas que 

produzem e vendem para este público? Pois, ainda segundo o SESCSP (2011), em 

2010 foram investidos R$288 milhões na publicidade infantil no Brasil. Assim, apesar 

de alguns problemas que são, injustamente ou não, ligados a publicidade para 

crianças, a economia sofreria um choque enorme com a proibição da veiculação das 

propagandas. 

Através deste tipo de segmento para as empresas e analisando os ajustes 

que, hoje, as mesmas precisam efetuar para continuar atingindo o público-alvo, as 

questões ficam em: Como as empresas buscam se ajustar às regulamentações 

impostas pelas leis de proteção às crianças para o exercício do Marketing voltado 

para o público infantil?E como essas leis regulamentadoras impactam os planos e 

programas das empresas para atingir seu público alvo? 
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1.2. OBJETIVOS 

Estão apresentados, a seguir, o objetivo geral e os objetivos específicos que 

visam responder às questões levantadas por este trabalho.  

1.2.1. Objetivo geral  

 Analisar como as organizações que possuem as crianças como público-alvo 

desenvolvem suas práticas de marketing sob a influência das regulamentações do 

Marketing Infantil. 

1.2.2. Objetivos específicos 

a) Identificar nas empresas estudadas quais práticas de marketing são utilizadas 

no ambiente de loja; 

b) Verificar o nível de conhecimento dessas empresas sobre a legislação que 

regula as práticas; 

c) Verificar a necessidade de ajustes frente às regulamentações.
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1.3. JUSTIFICATIVA 

 Atualmente, vemos que o mercado para as crianças vem crescendo muito e 

assim, o marketing voltado ao público infantil vem ganhando cada vez mais espaço 

dentro das empresas. Segundo Veloso (2008), esse mercado vem crescendo cerca 

de 14% ao ano somente no Brasil, visto que cada vez mais as crianças vêm 

adquirindo influência sobre as compras e sobre o que querem ter, seja um 

brinquedo, uma roupa, ou até mesmo sobre o que querem comer. 

As empresas sabem que precisam atingir diretamente esse público para que 

consigam aumentar sua fatia de mercado nesse segmento, porém, este mercado, 

especificamente, vem mudando ao longo dos anos, e hoje chegamos a ver que há 

projetos de leis que querem acabar com o marketing direcionado as crianças, 

tentando fazer com que seja direcionado apenas para seus pais. Assim, fico 

instigado a conhecer e me aprofundar em como as empresas lidam com essas 

mudanças, tanto no mercado infantil quanto a respeito dessas séries de restrições 

que acabariam por fazer demasiados ajustes frente às práticas de marketing dessas 

empresas para atingir seu público. Questiono-me ainda sobre como ocorrem essas 

mudanças dentro das empresas, como mudam suas táticas para que atinjam o 

público e como lidam com novas normas, como por exemplo, as do CONAR, que 

sofreram alterações no que trata do contato das empresas para com as crianças. 

Acredito que este trabalho poderá servir como base para outros trabalhos que 

venham e ser feitos a esse respeito. Creio também que possa ajudar empresas 

menores e seguidores desse ramo a conseguirem entender melhor o funcionamento 

desse mercado e como reagir a possíveis mudanças e ajustes necessários para 

continuar atingindo seu público-alvo. Assim, entender também, como as empresas 

transformam delimitações em novas oportunidades de mercado. 
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2. EMBASAMENTO TEÓRICO 

2.1. A CRIANÇA E O CONSUMO 

A maneira como as crianças foram vistas e vem sendo tratadas durante 

séculos está sempre mudando de forma significativa, pois como uma definição da 

infância, Del Priori (2000) traz que,  

O que hoje chamamos de infância [...] dividia-se em três momentos 
que variavam de acordo com a condição social de pais e filhos. O 
primeiro ia até o final da amamentação, ou seja, findava por volta dos 
três ou quatro anos. No segundo, que ia até os sete anos, as 
crianças cresciam à sombra dos pais, acompanhando-os nas tarefas 
do dia-a-dia. Daí em diante, as crianças iam trabalhar, 
desenvolvendo pequenas atividades, ou estudavam a domicílio [...] 
ou ainda, aprendiam algum ofício, tornando-se “aprendizes”. 

 Assim, podemos ver um pouco de como as crianças eram vistas pelos 

adultos, que as encaravam como sendo pequenos “adultos”, que deveriam aprender 

algo para realizar trabalhos, sem ter a necessidade de algum outro tipo de 

desenvolvimento. 

 Nos séculos passados, as crianças eram tratadas, assim no Brasil como no 

resto do mundo, como “adultizadas”, sem receberem o que estamos acostumados a 

ver nas crianças de hoje. 

 Ainda segundo Del Priori (2000), as crianças passaram a brincar a partir de 

quando começaram a receber educação formal, por meio dos jesuítas e padres. Ao 

aprenderem, passaram a se relacionar com outras crianças de mesma faixa etária e 

assim, a se desenvolverem, de fato, como crianças. 

 A partir da educação formal recebida e do começo das brincadeiras, aliada a 

mudanças de visão por parte dos pais, deram às crianças a possibilidade de uma 

virada em sua história, no sentido de poderem se desenvolver de outras formas, que 

não fossem ligadas diretamente ao trabalho desde esta época. 

 Ao caminhar dos anos, a situação da criança e seu papel na sociedade foram 

se desenvolvendo de forma a chegar até onde as conhecemos hoje, onde estudam, 

brincam e não possuem grandes responsabilidades com que se preocupar (salvo 

algumas exceções). 

As crianças passam por diversas fases durante a infância, e isso é 

fundamental para absorver ou não as propagandas e práticas de marketing pelas 
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quais passam todos os dias. Segundo Piaget (1967), existem quatro pensamentos 

cognitivos para entendermos como funciona a mente das crianças de acordo com 

suas idades.  

Mendes (1997) traz esses estágios separados em quatro partes, onde 

podemos entender como funciona melhor cada uma delas: 

• o estágio sensório-motor (de 0 a 2 anos): este é o momento onde a 
criança ganha consciência das relações que coordenam o 
movimento de pessoas, animais e objetos. Ela ignora a abstração, e 
sua relação com o mundo externo limita-se a movimentos e ações. 
Todavia, no final deste estágio, a criança já é capaz de realizar 
algumas pequenas deduções, abrindo uma perspectiva para a 
próxima fase; 
• o estágio pré-operacional (de 2 a 7-8 anos): aqui são desenvolvidas 
as capacidades simbólicas, por exemplo, a visualização mental, 
porém na qual o comportamento ainda se mantém vinculado à 
percepção direta. Nesta fase ocorre o controle da linguagem, e nota-
se uma grande curiosidade a respeito do mundo que rodeia a 
criança, que ela tenta conquistá-lo através de pequenas 
experiências; 
• o estágio operacional-concreto (de 7-8 a 11-12 anos): nesta etapa a 
criança tem experiências um pouco mais complexas com objetos 
complexos: consegue hierarquizar, colocar em série, etc. A 
percepção ocorre através de visões de conjunto ligadas ao mundo 
real. Então ela começa a focalizar sobre dois tópicos simultâneos, e 
julga as coisas num espaço multidimensional, e isso leva a 
considerar uma escolha como um compromisso; 
• o estágio operacional-formal (a partir de 11-12 anos): a criança 
torna-se adolescente, aderindo à maneira abstrata de pensar. Ocorre 
a coordenação de estruturas antigas em sistemas mais gerais, o que 
se torna fonte de novos modos operatórios. O real subordina-se ao 
plausível, através da utilização do raciocínio hipotético-dedutivo. 
Finalmente o equilíbrio é conseguido entre os 14-15 anos, surgindo, 
dessa forma, o modelo adulto. 

 

Assim, esses estágios norteiam a capacidade de interação das crianças no 

mundo em que estão inseridas, pois a partir do momento em que nascem já 

recebem diversas e inúmeras informações do externo, porém só passam a tomar 

conhecimento após muito tempo absorvendo este tipo de “contato” das empresas. 

Apesar de estarem expostas às propagandas e ao marketing trazido pelas 

empresas, é após algum tempo que a criança consegue definir do que se trata e 

consegue, de certa forma, julgar o que é trazido à ela. 

Mesmo não conseguindo definir, propriamente, do que se tratam as ações de 

marketing e as propagandas trazidas pelas empresas, as crianças começam a 

reconhecer e tomar “desejo” pelo que lhes é mostrado, como brinquedos e roupas 

que aparecem na televisão, por exemplo.  
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As crianças, mesmo em seus estágios iniciais (sensório-motor), já conseguem 

saber do que se trata a propaganda quando aparece um personagem do desenho 

ou programa que assistem, assim elas começam a ter maior intimidade quando suas 

atenções para determinadas propagandas é captada. 

Assim, como dito anteriormente, podemos entender melhor através do quadro 

a seguir como as crianças recebem as propagandas destinadas a elas.  

 

Quadro 1. Comparação entre estágios perceptivos das crianças 

 Estágio Perceptual (3-
7 ANOS) 

Estágio Analítico (7-11 
ANOS) 

Estágio Reflexivo (11-16 
ANOS) 

Conhecimento 
sobre 

propaganda 

- Distingue propagandas 
de programas com base 
em características 
perceptuais. 
 
-Atitudes positivas em 
relação à propaganda 

-Distingue propagandas 
de programas com base 
na intenção persuasiva. 
 
-Acredita que a 
propaganda mente e é 
parcial, mas não usa 
essas “defesas 
cognitivas”. 
 
-Atitudes negativas em 
relação à propaganda. 

-Entende a intenção da 
propaganda, assim como 
técnicas e apelos 
específicos. 
 
-Acredita que a propaganda 
mente e consegue 
identificar exatamente onde 
elas são parciais ou 
enganadoras. 
 
-Atitude cética em relação à 
propaganda. 

Fonte: O fim da infância? as ações de marketing e a “adultização” do consumidor infantil 

 

 Brei (2010) traz duas considerações a serem feitas sobre os estágios 

apresentados. A primeira é de que as crianças no estágio perceptual já foram 

atingidas por inúmeras mensagens de empresas, pois já acompanham seus pais em 

compras, tanto em supermercados quanto em shoppings centers e a segunda é de 

que as crianças acima dos 8 anos, mesmo possuindo defesas cognitivas, não as 

utilizam. O que fica mais claro para entendermos porque as pessoas em geral 

recebem de maneira aberta as mensagens que lhes são direcionadas.  

Voltando a primeira consideração exposta, podemos entender claramente, 

que as empresas podem atingir as crianças, porém os pais têm um papel de muito 

mais responsabilidade sobre isso, pois são os mesmos que devem controlar o que 

as crianças assistem na televisão, por exemplo, sendo que esse é o meio pelo qual 

elas mais conhecem marcas e se identificam com personagens. 

Podemos notar com clareza que a propaganda tem melhor aceitação no 

estágio perceptual das crianças, na idade até sete anos, onde os pais ainda são os 

compradores diretos para as crianças, logo, existe uma “barreira” para as que se 

obtenha um feedback para as empresas. Porém, também sabemos que apesar de, 
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no estágio reflexivo as crianças terem uma atitude cética a respeito das 

propagandas, é nesta idade em que elas começam a fazer suas próprias compras, 

muitas vezes sem nem mesmo, os pais tomarem ciência. 

 Segundo Trindade (2002), a criança é atingida por três diferentes meios que 

são muito influenciadores para a mesma. A família é a primeira, pois é ela quem lhe 

educa, dá os primeiros conhecimentos adquiridos e ensina o seu lugar na 

sociedade. A aceitação de uma marca, por exemplo, começa pela visão da criança, 

se a família aceita a mesma ou não. Na escola, a segunda influenciadora, a 

convivência das crianças é trabalhada através de sua interação com pessoas 

semelhantes – seus colegas de turma, de mesma faixa etária – e com pessoas de 

maior autoridade – professores, diretores, etc. A escola, juntamente com a família, 

possui papel importante na formação da conduta e do caráter da criança 

(TRINDADE, 2002). 

 E como terceira influenciadora, Trindade (2002), faz referência aos meios de 

comunicação, pois eles têm muita força no que passam as crianças, podendo fazê-

las reverem os conceitos até aqui dados pelos pais e escola, e passarem a 

questionar, podendo até mesmo fazer suas próprias escolhas do que acham certo 

ou não. 

 As empresas possuem uma presença muito forte na vida das crianças, pois 

estão em contato direto com elas todos os dias e de maneiras muito diversas, como 

no intervalo dos programas de televisão, nas embalagens com personagens 

animados, nos meios que a criança utiliza (como a internet), e também, nas 

prateleiras dos supermercados através de embalagens de personagens, por 

exemplo. 

A partir de era pós-guerra, as crianças começaram a ganhar mais espaço nas 

decisões de casa e puderam passar a dar suas opiniões até mesmo em suas 

preferências para se vestirem e no que preferiam comer. 

Segundo Engel (2000), existem cinco estágios que a criança passa para se 

tornar consumidora. O primeiro estágio é o da observação, onde as crianças apenas 

acompanham os pais durante as compras e observam a sua relação com as marcas 

que consomem. O segundo estágio é dito como “fazendo pedidos”, no qual as 

crianças começam a pedir aos pais que comprem produtos dos quais elas gostem. 

O estágio “fazendo seleções” se dá quando as crianças começam a selecionar 

determinadas marcas de um mesmo produto, comparando qual é melhor ou mais 
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gostoso do que o outro. Esta é a fase em que começam a determinar suas 

preferências, de fato. Após, vem a fase das compras assistidas, onde a criança 

interage no ato da compra com os produtos que quer e passa a não fazer mais 

pedidos aos pais, começando assim, a escolher seus produtos com o aval dos pais. 

E por último temos a fase das compras independentes que acontece quando a 

criança faz suas próprias escolhas, por seus gostos e pode fazer a compra sem o 

auxílio e ou liberação dos pais, utilizando seus próprios recursos (como a mesada, 

por exemplo). 

 Com o passar dos tempos, as crianças conseguiram atingir patamares antes 

jamais pensados por estudiosos dessa “classe” social. Hoje, as crianças possuem 

um espaço grande e bem definido dentro de casa e também na sociedade. 

Através de várias décadas elas passaram por diversas mudanças em seu 

tratamento e suas condições de vida e de importância na sociedade. As crianças 

hoje possuem muito mais vontade própria do que em épocas passadas, como na de 

seus pais, o que significa que buscam muito mais coisas (sejam elas úteis ou por 

diversão) e tem acesso a notícias e informações pelo mundo todo. Hoje, dentro das 

casas, a criança é valorizada como alguém que está sempre “conectada” com o que 

acontece no mundo, e isso faz com que suas opiniões e vontades sejam mais 

respeitadas e aceitas por seus familiares. Segundo Japiassu (2011),  

A Viacom, dona do canal infantil Nickelodeon, publicou um estudo do 

mercado infantil mostrando que mais de 40 por cento das compras 

dos pais são influenciadas pelos filhos e 65 por cento dos pais 

revelam que ouvem a opinião das crianças sobre os produtos 

comprados para toda a família, como o carro, por exemplo. 

Isso mostra que cada vez mais o poder deste público alvo vem crescendo de 

forma consistente e valorizada, o que dá as crianças maior autonomia para poderem 

decidir o que querem e ter respeitadas suas decisões, claro que dependendo da 

idade, quando são consideradas mais aptas a resolverem por si. 

Este papel depende dos pais e do limite de espaço que os mesmos dão a 

seus filhos, o que muitas vezes não acontece de forma clara para ser percebida 

pelas crianças, deixando estas por aprenderem por conta própria, de certa forma. 
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2.2. AS CRIANÇAS NA VISÃO DAS EMPRESAS 

Segundo Mendes (1997), foi somente na década de setenta que começaram 

a serem feitos estudos sobre o consumidor infantil. Até este momento, este público 

não seria pertencente ao grupo de consumidores, sendo composto apenas por 

adultos. Os esforços para as vendas eram feitas apenas direcionados aos pais das 

crianças, os quais tinham poder de compra e decisão, porém Mendes (1997), afirma 

que se percebeu então, que se podia atingir diretamente este público novo, e foi ai 

que começaram a ser realizados pesquisas e estudos nessa área. 

A partir da década de 50, as crianças passaram a ter acesso a veículos como 

a televisão, o que ampliou muito suas vontades e desejos e passou a transformar 

crianças em consumidoras. A televisão levou para perto das crianças produtos que 

antes elas não conheciam, e isso modificou o jeito como foram feitos contatos 

diretos com as mesmas. 

Segundo Correa e Toledo (2006), o mercado infantil vem crescendo de forma 

muito significativa ao longo de alguns anos, e as empresas estão investindo cada 

vez mais na diferenciação dos produtos para ganhar a preferência desse público 

seleto, que define muito bem o que lhe agrada para consumo ou não. 

As crianças são um alvo publicitário fácil de convencer. Na televisão e nas 

revistas infantis em quadrinhos elas vêem com a mesma atenção o que é programa 

ou matéria editorial e o que é anúncio. O mundo fantasioso da infância consome 

com a mesma intensidade um comercial e um desenho animado (JAPIASSU, 2011). 

Para que as empresas consigam atingir este público especial, elas precisam 

entender como as crianças pensam, o que as atrai, como fazer com que tenham sua 

atenção prendida pelos comerciais e/ou até mesmo como chamar sua atenção em 

um supermercado, por exemplo. 

Segundo Japiassu (2011), as crianças se concentram no que estão 

assistindo, não tendo sua atenção disputada por nenhum outro assunto ou meio que 

possa a vir a dispersá-la, diferentemente do adulto, que assiste televisão com o 

pensamento em outro lugar. Isso dá ao marketing para crianças uma aliada, pois é 

por meio desta que as empresas podem apresentar seus produtos para as crianças 

e estas estarão dando sua atenção ao fabricante do brinquedo, acessório, roupas, 

ou mesmo alimentos. 
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A criança é vista pela empresa como um consumidor normal, no sentido de 

ser tão ou mais importante que o consumidor adulto. De acordo com Japiassu 

(2011), 

Uma marca que cria laços profundos com o consumidor é uma marca 

a ser usada para sempre e este esforço para agregar o valor da 

preferência deve começar desde muito cedo na vida das pessoas. 

 Dessa forma, este nicho pode ainda ser cativado pelas empresas para que 

se tornem consumidores ainda na idade adulta e, neste caso, possam consumir 

seus produtos também quando passarem a serem pais. 

 Segundo Veloso (2008), o mercado infantil vem crescendo cerca de 14% ao 

ano somente no Brasil, o que vem se tornando cada vez mais um potencial mercado 

e também um mercado de peso para a economia brasileira.  

 As empresas começaram a notar nas crianças um público influenciador e 

também decisor, no que diz respeito a seus gostos e desejos e assim passaram a 

promover propagandas e práticas de marketing que as atingisse diretamente, sem 

antes ter que atingir seus pais. 

 Esse mercado traz muitas novas vertentes ao consumo e ao lucro, mas 

também oferece diversas possibilidades de crescimento para o mercado de uma 

forma geral, pois dá chance de inserção para novas empresas, o que gera novos 

empregos e assim por diante, como lojas exclusivas para crianças, chegando a 

salões de beleza para meninas realizarem suas festas de aniversário. 

 Uma matéria do site MKTmais (2012), traz diversos exemplos do que o 

consumidor infantil vem agregando para mudanças nos produtos oferecidos aos 

clientes, que vão desde brinquedos e roupas licenciados dos personagens animados 

que as crianças gostam e assistem na mídia, até mesmo a comidas como nuggets e 

potes de margarinas com os mesmos personagens, o que dá certa referências às 

crianças e cria uma identidade com as mesmas. 

 Propagandas e estratégias usadas com o que as crianças têm intimidade 

funcionam para atingir o público-alvo, pois as mesmas têm certa afetividade com o 

que é utilizado para que consigam sua atenção. 

 O mercado infantil é um dos que vem crescendo de maneira muito 

significativa com o auxílio direto das propagandas e das práticas de marketing 

direcionadas diretamente às crianças e isso vem trazendo uma série de possíveis 
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empecilhos para as empresas deste segmento de mercado, como normas que as 

mesmas devem seguir para continuar trabalhando com esse público-alvo. 

 O Conselho Nacional de Autorregulação Publicitária – CONAR criou 

regulamentos e normas para as empresas que prestam produtos e serviços para as 

crianças, pois há quem acredite que as crianças não são aptas a decidirem o que 

querem consumir. Apesar de serem consideradas “não-prontas” para tomarem 

decisões, elas sabem o que gostariam e o papel de dar liberdade as crianças ou não 

deve ser revisto pelos pais, que acabam deixando responsabilidades às empresas, 

coisa esta que não é de sua jurisdição. 

 O papel das empresas, por mais que as mesmas tenham uma função social 

para com as pessoas e consumidores, é de prestar seus serviços e oferecer seus 

produtos para seu público-alvo, seja através de quaisquer ferramentas que tenham 

para sua utilização, e estas normas restritivas (um pouco implacáveis), acabam por 

fazer parecer que suas atividades são erradas e prejudiciais, o que não é verdade, 

pois as crianças apenas recebem, dentro de suas casas, o que lhes é permitido 

pelos seus responsáveis. 

2.3. OS QUATRO PÊS DO MARKETING 

 Os quatro Pês do marketing são trazidos como formas de abranger o 

mercado em que alguma empresa está situada. Segundo Kotler e Armstrong (2007), 

o mix de marketing é o conjunto de ferramentas que a empresa combina para 

produzir a resposta que espera do mercado. Esses pontos estratégicos refletem o 

que as empresas precisam atentar ao buscar se posicionar dentro de determinado 

mercado, como por exemplo, sua variedade de produtos, os canais utilizados para 

vendê-los, os preços para que os clientes consigam comprar e a propaganda feita 

sobre o produto, para que atinja possíveis compradores e potenciais clientes. 

Segundo Cobra (1992), o composto de marketing, no caso os 4 Pês, são as 

ferramentas para que a empresa alcance seus objetivos sempre focando na missão 

do seu negócio, ou seja, essas ferramentas devem ser e são usadas de forma a 

agregar valor às decisões da empresa, além de dar à ela o suporte para que se 

chegue a melhor conclusão de que caminhos tomar para se firmar no ambiente que 

está inserida e conseguir atingir seu público. 
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Podemos enxergar, na imagem abaixo, a forma como os quatro Pês são 

colocados, como são divididos e o que, de fato, está inserido em cada um dos 

pontos a serem tratados, e mostra também, de forma prática e simples, a formas 

como são vistos esses pontos, como por exemplo, no Produto vemos que um de 

seus itens é a Embalagem do produto, algo que consideramos o básico do mesmo, 

porém é de extrema importância para a aceitação ou não do que está sendo 

oferecido. 

 

Figura 1. Modelo dos 4 Pês do Maketing segundo Kotler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Modelo baseado no livro “Princípios de Marketing” 12ªed. 

 

Baseado nessa ilustração dos 4 Pês, temos que: 

Produto significa a combinação de bens e serviços que a empresa 
oferece para o mercado-alvo. [...] Preço é a quantia de dinheiro que 
os clientes têm de pagar para obter o produto. [...] Praça envolve as 
atividades da empresa que disponibilizam o produto aos 
consumidores-alvo. [...] Promoção envolve as atividades que 
comunicam os pontos fortes do produto e convencem os clientes-
alvo a comprá-los. (KOTLER e ARMSTRONG, 2007 – 12ªed. Página 
42). 

Dessa forma, podemos entender como funciona a tática das empresas em 

relação ao mercado, para melhor penetrarem e se adaptarem ao mesmo. Obtendo 

um domínio sobre essas táticas de mercado e sabendo juntar o melhor de cada 

ponto, as empresas têm muito a crescer e se desenvolver, tanto internamente, como 

externamente, se tornando talvez um parâmetro nesse mercado.  
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Cobra (1992) traz outra visão sobre os quatro Pês, no sentido de apresentar 

um pouco do que os clientes esperariam ao visualizar a utilização dessas 

ferramentas, e trazendo uma forma mais prática de apresentá-los: 

[...] é preciso que os produtos ou serviços a serem ofertados tenham 
boa qualidade, que as características atendam aos gostos dos 
consumidores, com boas opções de modelos e estilos. [...] é preciso 
que o preço [...] seja justo e proporcione descontos estimulantes à 
compra dos produtos. [...] é preciso utilizar com efetiva criatividade as 
ferramentas promocionais, como a propaganda. E [...] a distribuição 
precisa levar o produto certo ao lugar certo através dos canais de 
distribuição. 

Assim, podemos enxergar duas maneiras de apresentação dessas 

ferramentas que muito ajudam os gestores a tomarem rumos que podem determinar 

o futuro de suas empresas e com elas, poder entender um pouco mais de como 

funcionam e em que sentido podem ser usadas de maneira correta. 

2.4. LEGALIDADE SOBRE O MARKETING INFANTIL NO BRASIL 

Aqui trataremos de alguns exemplos de leis e projetos de leis que já foram e/ou 

continuam sendo tratados no Brasil. O assunto está sendo trazido há algum tempo, 

porém não com importância extrema. Existem algumas regulamentações quando o 

assunto é publicidade e propaganda para crianças, e essas são trazidas como 

Projetos de Leis, propostas por deputados sobre o consumo infantil e as empresas. 

Como exemplo de PL’s que abordam o assunto, podemos citar o Projeto de Lei 

1096/2001, que trata da venda casada de produtos com lanches no Estado de São 

Paulo. Este PL foi vetado em março de 2013 pelo atual Governador de São Paulo, 

Geraldo Alckmin, sob alegação de que já existem duas resoluções que cuidam do 

que trata o Projeto proposto. 

Alckmin cita a ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária por já tratar 

também do assunto, na Resolução RDC nº 222 e a Lei nº 11.265 – de janeiro de 

2006 - onde regulamentam“a promoção comercial e as orientações de uso 

apropriado dos alimentos para lactentes e crianças de primeira infância”. 

Segundo Lamenza (2011, apud.SANTOS, Maria), 

Com a convenção, a criança é considerada em conseqüência como 
um cidadão de hoje, que tem o direito de exprimir opiniões e de ver 
suas opiniões tomadas em consideração; de ser informado e 
consultado; de ter a oportunidade de participar ativamente de todo o 
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processo de decisão que leva sobre sua vida e, ao mesmo tempo, 
como uma pessoa digna de respeito e do melhor amparo e da melhor 
atenção possíveis. 

Assim, segundo o conceito trazido sobre como se deve considerar a criança, 

podemos entender que a mesma tem distinções sobre o que quer ou não, e tem o 

direito de se expressar e ser ouvida. O que nos faz refletir sobre o marketing voltado 

diretamente a criança, já que, aparentemente, a mesma mostra condições de 

discernir os apelos das propagandas para consigo. 

O Projeto de Lei 5921/2001, que ainda está em debate, trata da proibição da 

publicidade dirigida ao público infantil. Esse Projeto está há mais de 10 anos em 

debate, e ao que parece, gera muita polêmica ainda, pois assim como algumas 

pessoas demonstram total apoio à causa, outras mostram que não é necessário 

aplicar mais uma Lei em função deste assunto, pois como dito anteriormente, já 

existem órgãos que traram exclusivamente desses aspectos na sociedade.  

Segundo reportagem do site OABRJ (2011), em entrevista feita com a 

advogada e autora de livro sobre a Regulamentação da publicidade dirigida as 

crianças, Noemí Friske Momberger, a mesma esclarece sua opinião sobre: 

A publicidade não é uma livre manifestação da expressão do 
pensamento. É considerada parte da atividade econômica produtiva 
de empresas e, como tal, pode e deve ser regulada, conforme 
consta, inclusive, no artigo 22, inciso XXIX, da Constituição Federal. 

Logo, nesta entrevista, podemos perceber que sim, há uma preocupação para 

como as crianças são vistas e tratadas pela comunicação de produtos infantis 

porém, esse Projeto de Lei fica em desvantagem para aprovação, visto que não é 

necessário, já que existem órgãos que regulam esse tema. E nesse caso, esses 

órgãos é que deviam melhor “policiar” como as mensagens enviadas diretamente às 

crianças são utilizadas. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 Este capítulo teve por finalidade, apresentar a metodologia que seria utilizada 

neste trabalho de pesquisa, fazendo com que se conseguisse atingir o objetivo geral 

e os objetivos específicos propostos. 

3.1. TIPO DA PESQUISA 

 Neste trabalho foram utilizados dois tipos de pesquisas complementares, que 

são: a Pesquisa Descritiva e a Pesquisa Qualitativa. 

 Sobre a Pesquisa Descritiva, Andrade (2002) trás que esta pesquisa 

preocupa-se em observar os fatos, registrá-los, analisá-los, classificá-los e 

interpretá-los, e o pesquisador não interfere neles. Assim, nesse sentido, foi utilizada 

neste, para um maior conhecimento do que diz respeito ao Marketing Infantil. 

 No que diz respeito à Pesquisa Qualitativa, segundo Marschall e Rossman 

(1989), questões e problemas para a pesquisa advêm de observações no mundo 

real, dilemas e questões. Assim, para este trabalho, foi trazido à parte prática, o que 

as empresas possuem e que podem colaborar e muito, para que se pudesse 

entender e conhecer as práticas do Marketing Infantil. 

 Estes dois tipos de pesquisas foram de extrema funcionalidade para este 

trabalho, sendo utilizadas também dentro das entrevistas feitas em empresas 

responsáveis por produzir para este mercado, para que fosse possível retirar das 

empresas estudadas, o maior número de informações e experiências que se puder 

obter, enriquecendo o presente trabalho. 

3.2. COLETA DE DADOS PERTINENTES A PESQUISA 

 Para a coleta de dados foram levantadas informações referentes ao Marketing 

Infantil e sobre as empresas que trabalham com este mercado. Para tanto, foram 

feitas observações dentro destas empresas, assim como entrevistas com os 

gestores, tanto das empresas que fazem os produtos infantis como de empresas 

que lidam com a divulgação destes produtos.  

O foco deste levantamento de informações foi o de trazer ao trabalho, dados 

com certa bagagem de experiência, para que se pudesse mostrar também 
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informações e casos não tratados pela parte teórica, mas que somente acontecem 

com a vivência do mercado, na forma de prática. 

O Marketing Infantil é de extrema sensibilidade, tanto para as crianças quanto 

para as empresas, que tem de sempre estarem atentas à mudanças de 

regulamentações e ajustes que devam ser feitos para continuar atingindo este 

público-alvo. Diante disto, o que será buscado também, será a percepção das 

empresas deste público, assim como, como as mesmas são impactadas pelas 

mudanças de mercados e como efetuam estes ajustes. 

 

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4.1. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS ESTUDADAS 

Para que se pudesse partir de um parâmetro para tratar do assunto, foram 

feitas pesquisas e entrevistas com gestores de algumas empresas que tem seus 

produtos voltados ao público infantil. Assim, foi montado um questionário para ser 

aplicado dentro das empresas estudadas, conforme apresentado no item apêndice 

do trabalho em questão. 

Assim, para dar maior embasamento à pesquisa, foram escolhidas quatro 

empresas. O intuito do estudo foi de buscar como exemplo, uma empresa/ loja de 

cada tipo: uma de vestuário, uma calçadista, uma de acessórios para crianças e a 

outra, uma loja de brinquedos. Sem denominarmos as empresas pesquisadas, 

vamos estabelecer outros nomes, como empresa A (para a empresa calçadista), B 

(para uma empresa de vestuário), C (para outra empresa de vestuário),D (para a 

empresa que trabalhava em sua maioria, com acessórios) e E (para empresa de 

brinquedos). 

A empresa A é uma empresa do setor calçadista, onde trabalha 

especificamente com produtos ortopédicos para crianças, porém a loja também 

oferece produtos de numeração que podem ser comprados e usados por adultos, 

como pais, irmãos mais velhos e até mesmo avós. Há mais de sessenta anos no 

mercado, a empresa antes trabalhava apenas com a confecção de calçados, mas há 

mais ou menos um ano a empresa conta com lojas da própria marca distribuídas em 

shoppings da capital. 
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 Na empresa B, o foco são roupas infantis, para ambos os sexos, de 0 a 12 

anos de idade. A empresa possui apenas uma loja e trabalha com peças 

multimarcas. Por ser apenas uma loja e não ser grande, a gestora é a própria dona, 

que também faz a parte administrativa e de marketing, por exemplo. A empresa 

trabalha com vendas diretas as clientes e possui uma alta fidelização por parte das 

mesmas. 

 A empresa C, também do setor de vestuário, atua no mercado há mais de 10 

anos, e tem como base uma matriz e suas filiais distribuídas por todo Brasil. O foco 

da empresa está em produzir e vender roupas básicas e confortáveis para crianças 

de tamanho 0 a 8, para ambos os sexos. 

 Na empresa D, encontramos uma empresa diferenciada das demais, tanto no 

aspecto do foco quanto no aspecto de disposição e variedade de produtos. A 

empresa, dona da loja, produz e distribui roupas de um determinado personagem 

muito querido entre as meninas, para lojas que vendem multimarcas. Na capital, 

existem duas lojas da marca, onde são comercializadas roupas, materiais escolares, 

acessórios e o que mais estiver disponível em relação ao personagem. 

 Por fim, sobre a empresa E, podemos classificá-la como de produtos infantis 

diversos, como fantasias para crianças, guloseimas, materiais escolares, acessórios 

e, principalmente, tem seu foco em brinquedos. A empresa começou como uma loja 

de produtos para festas, trabalhando com itens a serem usados em decorações de 

festas infantis, porém a empresa percebeu a oportunidade de incluir brinquedos em 

seu portfólio, e assim nasceu a nova empresa, há mais de seis anos, oferecendo 

diversos produtos em suas lojas. A empresa possui uma matriz e suas filiais e atua 

apenas no mercado do Rio Grande do Sul. 

4.2. ESTRATÉGIAS DO MARKETING PARA O PÚBLICO INFANTIL 

 Diante as entrevistas dentro das empresas, percebeu-se que as mesmas 

tratam a criança como cliente, algumas mais do que outras, mas todas têm o mesmo 

sentido, de buscar a criança pra dentro da loja, fazendo com que seus responsáveis 

acabem por acompanhá-las. As empresas têm o foco nas crianças e seus produtos 

refletem esse pensamento e posicionamento dentro das lojas.  

 O processo de organização dos produtos nas lojas é pensado de maneira 

organizada, para que acompanhem as idades das crianças e também o que o cliente 
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está procurando, como por exemplo, roupas de meninas no lado esquerdo e roupas 

de meninos no direito, ou ainda, roupas de bebês de um lado e roupas para crianças 

maiores do outro. 

 Esse processo ocorre de maneiras similares entre as lojas, pois em três das 

cinco lojas pesquisadas foi relatada a presença de um manual vindo da matriz para 

que as lojas e as filiais sejam iguais, dando aos clientes a possibilidade de ver o 

produto em uma loja e encontrá-lo nas outras. 

 Trazendo um pouco de cada loja para o levantamento das estratégias de 

marketing, temos que as empresas se utilizam de artifícios parecidos em relação a 

chamar a atenção das crianças. Foi verificado, em quatro das cinco lojas 

pesquisadas, uma mesma forma de estímulos para atingir o público infantil: o uso de 

balões. Dados de forma natural às crianças, os balões funcionam como um 

marketing dentro do próprio ambiente, como no caso, o Shopping Center. Ao saírem 

das lojas com o balão, as crianças mostram às outras e as mesmas solicitam aos 

pais, o que faz com que os mesmos procurem pela loja (que está impressa no balão) 

e acabem indo até ela. Segundo os relatos nas entrevistas aos gestores, esse 

processo do uso dos balões aumenta muito as vendas, pois os pais, mesmo indo até 

a loja buscar um balão, acabam entrando e “dando uma olhadinha” nos produtos, e 

em muitos dos casos, comprando algum produto. 

 Na empresa A foi nos apresentado os meios pelos quais a empresa se dirige 

às crianças, nos atrativos para chamar o público-alvo, que serão tratados mais 

adiante, no atendimento, onde podemos ver que os clientes da loja são, de fato, as 

crianças e na disposição dos produtos (alguns específicos em pontos especiais). 

Quanto aos atrativos que a loja oferece, além do uso de balões, já relatado, a 

empresa possui uma casinha de papelão montada dentro da loja, onde as crianças 

podem pintar, desenhar ou mesmo escrever em suas paredes externas. Essa 

casinha também pode ser adquirida pelos pais, sem a necessidade de compra de 

um dos produtos (calçados) oferecidos pela loja.  Na loja, também é oferecido às 

crianças, tatuagens que saem na água e cartelas de adesivos de personagens da 

loja. 

O uso desses objetos para chamar a atenção das crianças é muito bem aceito 

pelos próprios pequenos, e também por seus pais, pois durante a entrevista para 

esse trabalho, na loja, pude acompanhar a venda de uma das casas para uma mãe 
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que foi até a loja, olhou, experimentou calçados na filha e foi embora, porém, após 

um curto espaço de tempo, retornou à loja apenas para adquirir a casinha. 

A empresa A também utiliza a “ação da semana”, onde cria algumas 

atividades na semana, como por exemplo, desenhos diferentes para que as crianças 

pintem enquanto estão na loja. Também há nessas semanas, ações mais 

específicas como borboletas para montar no dia das mães.  

Na loja, as crianças recebem tratamento diferenciado, como se elas mesmas 

fossem os clientes, os detentores do “poder” da compra (onde, muitas vezes, são). 

Na loja A, segundo a entrevista feita com a gestora, as crianças é que entram, 

trazem os pais e escolhem o que querem usar. Dessa mesma forma, os funcionários 

tratam as crianças como sendo seus clientes diretos, muitas vezes recebendo 

“instruções” das próprias crianças, como o relato da gestora: “um dia desses, veio 

aqui uma mãe com a filha. Nós atendemos diretamente a filha, pois a mãe não deu 

nem atenção, não parou de “mexer” no telefone. Quando perguntamos para a 

menina o que ela gostaria de ver, ela respondeu: traz tudo que for do meu número 

que eu experimento...”. 

Quanto à disposição dos produtos, a matriz trabalha de forma padrão, 

mandando via digital, quais produtos devem ser mostrados aos clientes e onde os 

mesmos devem ser expostos, fazendo com que todas as lojas fiquem 

disponibilizadas da mesma forma, a fim de proporcionar aos clientes os mesmos 

produtos em uma loja ou outra, e assim os mesmos podem criar o hábito de voltar 

sempre ao mesmo lugar para sua compra e assim criem afeto com a loja e os 

atendentes. 

A disposição dos produtos, apesar de ser mapeado pela própria fábrica, vem 

de uma lógica, onde são dispostos os produtos, por ordem de cor, e onde 

encontramos as novidades logo na vitrine, no caso, caixas de acrílico onde os 

calçados ficam dentro. Cada calçado tem um lugar específico dentro da loja, e 

também são divididos por cores e tipos. Alguns calçados acompanham um produto 

extra, como uma botinha que vem com uma tiara junto. Esse produto também tem 

lugar marcado na disposição da loja. 

Na exposição da loja, também, só ficam produtos que tem bastante e em 

diversos números no estoque, pois como foi relatado, se houver um produto em 

exibição que o cliente goste, e não haver a numeração dele pode acarretar em uma 
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não-venda, logo, os produtos que possuem apenas uma numeração são trazidos se 

o cliente que estiver sendo atendido, usar a mesma numeração. 

No que diz respeito a promoções para atrair clientes, a empresa trabalha com 

duas liquidações durante o ano. Uma no inverno e outra no final do verão. Nessas 

liquidações é possível comprar calçados com até 50% de desconto, e isso chama 

muito a atenção dos responsáveis, pois assim, a loja também acaba por fidelizar o 

cliente, fazendo com que esperem as promoções e quando as mesmas acontecem, 

podem comprar diversos pares de calçados para seus filhos. 

Uma curiosidade sobre o relato da gestora da loja foi a percepção das 

vendedoras com relação ao sexo do comprador. A entrevistada relatou que: “ocorre 

uma maior venda de produtos quando as mulheres vão à loja sozinhas ou 

acompanhadas apenas das crianças, o que dá maior liberdade para que 

experimentem vários pares e decidam, muitas vezes, comprar mais de um. Quando 

acompanhadas por um homem, as mulheres são inibidas pelos acompanhantes e 

assim, experimentam poucos pares e as vezes acabam nem comprando o produto. 

Outro dado a esse respeito, foi de que, quando um homem entrava na loja sozinho, 

ele tinha muitas chances de comprar algum produto, pois o homem entra em uma 

loja apenas quando vai comprar, não costuma ‘dar olhadinha’, se ele entrou é quase 

certo que comprará algo”. 

Na empresa B não há um padrão na disposição dos produtos da loja que 

venha marcado, devido ao fato da loja ser única e de a gestora ser a dona (como já 

dito anteriormente), assim, a mudança de produtos da loja fica mais fácil, e podem 

ser testados produtos diferentes toda semana. Como dito pela entrevistada: “Toda 

semana trocamos os produtos para que as pessoas que vem à loja com freqüência 

vejam as novidades e temos diversos produtos novos, mas não tem como expor 

todos, devido ao tamanho da loja”.  

Isso se dá devido ao fato da loja ter um estoque grande e poder armazenar 

roupas de diversos tipos, tamanhos, marcas e modelos. 

Na disposição da loja, as roupas de crianças maiores ficam na entrada da loja 

e as para os bebês ficam mais ao fundo da loja, dando as mães uma maior 

tranqüilidade para olhar os produtos. De acordo com relato da dona da loja, o teste 

de mudança de produtos já foi feito em determinado período, e o formato atual 

(relatado) é o que se saiu melhor. Segundo a gestora, conforme o interesse em 

aumentar as vendas de determinados produtos por faixa etária, as roupas são 
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dispostas mais para frente da loja, com o intuito, claro, de chamar atenção das 

crianças daquela idade. 

Para atrair a atenção das crianças que passam em frente ao local e/ou estão 

acompanhando seus pais, a loja trabalha com a disposição de mesas de desenhos 

para os pequenos em determinadas datas em que o movimento do shopping, por 

exemplo, aumenta. Essas datas não são pré-definidas e não há uma logística para 

conclusão das datas certas a se colocar a mesa, apenas funciona de forma aleatória 

e por percepção das vendedoras. 

O que chamou atenção também, durante a entrevista, foi a intenção da 

gerente em mostrar, no decorrer das perguntas como “vocês possuem algo em 

mente para aprimorar ou acrescentar sobre as práticas de marketing para as 

crianças?”, pude perceber na fisionomia da entrevistada que a mesma buscava 

informações que seriam, de fato, promessas para um futuro, porém que, 

aparentemente, nunca haviam sido pensadas e/ou planejadas da maneira como ela 

as apresentou. Isso mostrou certa descrença em algumas respostas, entretanto o 

que aqui é apresentado é fiel ao que é relatado na entrevista. 

Segundo ainda a entrevistada, apesar de muitas crianças entrarem na loja, 

devido ao visual da loja chamar a atenção das mesmas, as maiores vendas são 

feitas aos pais dessas crianças, sem a presença delas, em muitos dos casos. A loja 

trabalha, ainda, com um pós-vendas, ou seja, entram em contato com as mães que 

compraram roupas para saber se ficaram boas, se a cor era aquela e outros 

detalhes. Como dito durante a entrevista, “as mães adoram quando perguntamos a 

elas sobre seus filhos, elas ficam envaidecidas e isso gera marketing positivo para a 

loja e para as vendedoras”, logo, essa parte é muito bem trabalhada pelas 

atendentes e pela própria gestora. 

A empresa trabalha também com o marketing direto, no sentido de estar 

sempre em contato com as mães, via e-mail e/ou mensagens no celular das clientes, 

que são registrados quando a mesma efetua uma compra da loja. Outra forma 

também de fazer uma propaganda da loja funciona pelas “bolsas” que a loja envia as 

mães que não podem sair de casa com o filho ou tem um bebezinho recém nascido 

em casa. Essas bolsas são montadas de acordo com o sexo e a idade do pequeno, 

e são enviadas à casa da cliente, para que ela possa experimentar as roupas sem 

encomodação, e se a cliente escolher algumas peças é feita a venda a distância 

mesmo, apenas com o cartão da cliente. 
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Podemos ver nesse caso, que, apesar de a loja trabalhar com produtos 

infantis, seu foco está em chamar tanto a atenção de crianças quanto de seus pais, 

para que entrem e conheçam a loja. Assim, vemos também no próprio fato das 

bolsas para as mães e a forma como entram em contato com as mesmas, isso dá 

uma proximidade da marca para com as clientes, fazendo com que fiquem 

confortáveis e se sintam queridas pela loja, transformando-as em clientes em 

potencial e as fideliza pela praticidade. 

 Na empresa C, que também atua na área de roupas para crianças, se 

apresenta para as crianças por ter cores fortes, vibrantes e sempre em seqüência de 

arco-íris. Seus produtos são super coloridos, e, além disso, as prateleiras onde se 

encontram possuem também, cor forte e chamativa, além de luzes atrás, o que 

desperta mais interesse nas crianças. 

 A loja é filial e tem sua matriz em outro Estado, porém não tem muito espaço 

para criar ou inovar em algo, como mudar as roupas de posição, pois as mesmas 

vêm em ordem estabelecida pela matriz, assim como outras empresas já citadas 

neste trabalho. 

  O padrão da loja é o mesmo em todas as franquias do Brasil, se formos a 

qualquer filial, encontramos as mesmas roupas com as mesmas disposições. Não 

existe mudança de localização das roupas dentro das lojas. 

 A marca da loja é um pião (peça de madeira usada por crianças de 

antigamente), e dentro da loja, eles possuem piões para as crianças brincarem e 

também comprarem. Isso faz com que a criança associe a loja com o brinquedo e 

isso fica marcado na memória das crianças, fazendo com que voltem a loja quando 

algo as relembra da mesma. 

A empresa trabalha também sua parte de marketing em eventos. Um deles, 

como relatado pela entrevistada, é o dance kids, uma balada feita em Porto Alegre 

para pais e seus filhos, crianças de 0 a 11 anos, onde podem curtir uma música, 

dançar e as crianças brincam e se divertem. Nessa balada não há bebidas 

alcoólicas, apenas sucos e bolachinhas, conforme a própria entrevistada relata. 

Esse tipo de evento é muito bom para uma divulgação da marca e mostra também, 

que a loja é “descolada” e contemporânea, o que traz uma afinidade com os pais 

que freqüentam essa festa. 

 Assim como outras lojas, a empresa C procura estar sempre em contato com 

seus clientes através de e-mail e mensagens de texto, bem como através de um 
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cartão fidelidade que está em teste na rede de lojas. Esse cartão daria ao cliente 

desconto após tantas peças compradas, o que faz também, com que os fregueses 

voltem mais a loja para conseguir o “prêmio”. 

 Uma particularidade encontrada na loja foi de verificar que a mesma, assim 

como a loja B, sendo de roupas infantis, trabalha diretamente com os pais, sem dar 

tanta atenção assim às crianças. De acordo com relato da gestora, “esses dias veio 

aqui um casal com a filha, eles olharam, eu mostrei alguns produtos para eles, e 

quando eles estavam no caixa para pagar eu comentei ‘nossa, que menina 

comportada’ e eles me responderam ‘não, não é’. Na hora eu discordei, mas assim 

que saíram da loja, uma das meninas (vendedoras) me chamou e mostrou que a 

menina havia empilhado todas as peças em um mesmo canto da loja, sem que eu 

nem percebesse”. 

O curioso nessa loja foi que pudemos perceber claramente uma desatenção à 

criança, sendo a venda feita, diretamente e unicamente aos pais, sem nem mesmo 

que a vendedora (gestora) notasse que a criança havia mexido nos produtos. 

Isso deixa margem sobre o foco da empresa, de fato, pois uma loja que 

possui artigos infantis deve ao menos dar um pouco de atenção à criança, fazendo 

com que a mesma “goste” da loja e queira entrar quando passar na frente, assim 

como acontece no relato da empresa A, já abordada anteriormente, quando a 

gestora fala sobre a atenção dada as crianças e o afeto que se cria com as 

vendedoras. 

A empresa D possui toda a temática de um único personagem infantil. Mesmo 

a loja tendo como foco roupas da personagem, por possuir confecção da marca, 

podemos encontrar desde chaveiros, artigos escolares, acessórios e até mesmo 

malas de viagem e artigos mais incrementados, como máquinas digitais e “Ipods” 

com a temática da personagem. 

Além da personagem, o foco da loja, como dito anteriormente, são as roupas, 

de confecção própria. Esses produtos, além de serem da personagem também são 

disponibilizados em vários tamanhos e formatos, para crianças e para mulheres 

adultas. As roupas possuem dois “sub-focos”, no sentido de serem mais sóbrias 

para adultas e mais coloridas para as crianças, fazendo com que todos os públicos 

saiam agradados da loja. 

A organização da loja é pensada de forma a chamar a atenção das crianças 

que passam pela frente da mesma, mas também mostrar aos pais que os produtos 
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não são caros, como eles podem julgar ser. A exibição dos produtos tem dois 

funcionamentos: Os produtos para as crianças menores ficam expostos em altura 

que as mesmas consigam enxergar, tocar e assim, pedir para que seus pais 

comprem. Esses produtos são artigos de plástico e/ou que não possam fazer 

qualquer tipo de mal aos pequenos, como cortar, por exemplo. Artigos mais frágeis, 

como canecas de louça, tecnológicos e/ou mais caros, ficam numa vitrine de vidro 

fechada, da qual apenas as vendedoras têm acesso. 

A vitrine da loja é inspirada em “looks” desenvolvidos pela gerente e pelas 

vendedoras, assim, a exposição é mudada toda semana, a fim de mostrar produtos 

novos que chegaram a loja para chamar atenção dos pequenos, como explicado 

pela gestora: “cada semana temos uma temática. Essa semana, por exemplo, é 

‘escolar’, ou seja, escolhemos um artigo, (no caso uma mochila), e montamos a 

vitrine a partir desse objeto. Podemos criar muito em cima da vitrine, mas não a 

transformarmos em uma coisa sem rumo, cheia de coisas aleatórias, senão fica ruim 

para os clientes focarem sua atenção”. 

A partir da explicação da entrevistada, podemos perceber que há um 

pensamento por trás da exibição dos produtos e que também isso varia para chamar 

a atenção de clientes de todos os tipos, todas as características, que gostam da 

personagem e que freqüentam o shopping diariamente ou semanalmente, 

mostrando aos clientes que a loja sempre possui alguma novidade, e isso faz com 

que os clientes procurem a loja com mais freqüência. 

O processo de exposição de produtos dentro da loja funciona na prática, no 

sentido de que, o que é destinado ao público indicado fica ao seu alcance, como por 

exemplo, lápis de cor, giz de cera, grampos para cabelo e outros mais ficam ao 

alcance das crianças, para que consigam ter contato com o produto. 

Como práticas para atrair o público-alvo, além dos balões relatados 

anteriormente, a loja também utiliza mesas de desenhos, em determinadas datas, 

para que as crianças fiquem entretidas enquanto seus pais fazem as compras. Isso 

ajuda a deixar os pais mais tempo dentro da loja e faz com que as crianças não 

peçam para irem embora e ao mesmo tempo se ocupem com algo, deixando a visita 

à loja mais tranqüila aos pais e divertida para os pequenos. 

Ainda tratando da ação da mesinha de desenho para as crianças, a gestora 

relatou também que os gizes utilizados pelas mesmas eram da própria loja, e assim, 

suas vendas aumentaram consideravelmente, pois as mães compravam, às vezes a 
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pedido dos filhos, e às vezes com o intuito de que a criança continuasse a 

brincadeira em casa, deixando-as livres para que fizessem suas ocupações. 

Pelo fato de a loja tratar com uma personagem mundialmente famosa, e esta 

ser propriedade de outra rede, acontece algumas vezes por ano, a visita da mascote 

em todas as lojas conveniadas com a marca. Essa visita acontece em diversas lojas 

e as crianças podem encontrá-la pessoalmente, tirar fotos e passar um tempo com a 

mesma. 

Nas datas em que acontece essa visita, a loja utiliza alguns meios para 

contatar seus clientes. Envia aos mesmos, torpedos e e-mails convidando-os para 

irem até a loja encontrar a personagem e de acordo com a gestora isso dá maior 

visibilidade à loja, não só em números propriamente ditos (como vendas), mas em 

forma de lembrança por parte das crianças e isso faz com que as mães, que já são 

cativas da personagem, passem o mesmo carinho para seus filhos, fazendo também 

com que a loja conquiste desde cedo esses novos consumidores. 

A empresa E, como dito anteriormente, possui seu foco em brinquedos e 

artigos de festas infantis. A loja é combinada e organizada de acordo com os 

produtos a serem vendidos, como por exemplo, há uma parte para artigos de festas, 

uma para brinquedos de meninas, uma para brinquedos de meninos e uma para 

bebês; e ainda dentro dessa divisão, a loja utiliza a divisão por marcas, como dito 

pela própria entrevistada: “Nós organizamos de acordo com as marcas, por 

exemplo, brinquedos da Mattel® são colocados bem na frente da loja, pois sabemos 

que são os brinquedos que mais chamam a atenção das crianças, logo após temos 

as outras marcas em seqüência”. 

Essa organização da loja, segundo a entrevistada relatou, veio através de 

experimentos. De acordo com a mesma, houve uma troca de gerentes na loja e com 

essa troca, houve uma mudança de visão dentro da loja, fazendo com que o 

segundo gerente que entrou (no caso, a que cedeu a entrevista, vinda direto da 

matriz), tivesse outras idéias, e a fez nos moldes da matriz, o que fez com que 

aumentassem as vendas de determinados brinquedos, que, como a mesma relatou, 

“estavam na loja havia mais de meio ano e não conseguíamos vendê-los”. 

A organização da loja chama bastante a atenção das crianças, tanto as que 

vão com seus pais quanto as que vão sozinhas. Os brinquedos mais coloridos e que 

estão mais em evidência na mídia, ficam no alcance dos olhos e das mãos dos 

pequenos, para que possam pegar e mostrá-los aos pais. O que foi relatado sobre o 
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comportamento das crianças, foi que elas próprias é que decidem e pedem ao 

vendedor o que querem, isso faz com que a empresa destine atenção 

principalmente a elas, deixando a atenção aos pais em segundo plano. 

Diferentemente das outras empresas pesquisadas, a empresa em questão 

não faz uso de balões para fazer seu marketing. A loja utiliza outros meios, como um 

escorregador bem na frente da loja, chamando a atenção das crianças que passam 

em frente à loja e também fazendo com que elas tenham uma associação com a 

loja, como por exemplo, a loja que tem um escorregador.Isso faz com que se crie um 

laço com essas crianças desde cedo, até mesmo pelo fato de a loja se situar em um 

bairro de classe média alta e acabar por se tornar uma loja de bairro, propriamente 

dita, tendo como clientes, as mesmas pessoas, às vezes até todos os dias. 

Quanto a promoções da loja para a atração de seu público alvo, outro 

diferenciador da empresa quanto às outras e para atrair e chamar a atenção do 

público é uma máquina de pipoca, onde são feitas na hora e distribuídas aos clientes 

da loja. Sem dúvida, essa estratégia de aproximação do público é ímpar, mas 

funciona assim como os balões para as outras empresas, no sentido de haver uma 

propaganda gratuita em cima da ação feita, onde os clientes fazem o boca-boca 

para seus conhecidos. 

 Na empresa também ocorrem ações das empresas que tem seus produtos 

vendidos na loja, como por exemplo, uma nova marca de material escolar que veio 

dos Estados Unidos, fez uma ação de colocar um homem vestido de giz de cera 

para apresentar os produtos aos clientes que buscavam materiais escolares dentro 

da loja. Além deste tipo de ação, a empresa também faz uma feira ao lado de sua 

matriz, onde cada marca que é vendida na loja tem seu expositor e a respectiva 

empresa pode também vender seus produtos, disponibilizando alguns itens para a 

loja, ou seja, ocorre uma feira com a participação de todas as empresas em 

conjunto, o que faz com que todos saiam ganhando em matéria de apresentação e 

divulgação de seus produtos, claro que esses, na feira, possuem um preço 

diferenciado, com descontos de até 40%, como dito pela entrevistada. 

 Outra curiosidade sobre a loja e que conta muito para sua participação de 

mercado e para ser bem quista entre seu público-alvo, é uma ação social que, além 

de ajudar ao bairro, também trabalha a favor da empresa, em termos de percepção 

por parte da sociedade: a empresa trabalha com desconto especial para creches e 
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escolinhas, dando descontos de 14% em suas compras. Além disso, está ocorrendo, 

dentro desse contexto na empresa, um catálogo que é enviado para as mesmas,  

com descontos em produtos específicos, fazendo com que as escolinhas possam 

adquirir produtos bons para as crianças a um preço muito acessível, com produtos  

com até R$200,00 de desconto. 

A pesquisa dentro das empresas mostra que as mesmas estão sempre 

tentando se encaixar no que seus clientes esperam e assim, poder atender e 

receber o público-alvo com maior preparação e mostrando o que a loja ou empresa 

tem a oferecer. As atividades de marketing realizadas por essas lojas são de certa 

forma, parecidas, porém cada uma tem sua particularidade, como foi apresentado 

anteriormente, e isso é o que as difere e atinge o público-alvo de maneiras 

diferentes, fazendo com que o mesmo também atue como peça principal em sua 

propaganda para alcançar mais mercado. 

 Abaixo demonstrado, temos uma tabela de comparação com alguns itens 

que foram julgados importantes para deixar mais claro a forma como as empresas 

se apresentam para seus clientes, e também, como foram percebidas durante o 

tempo de entrevista (o qual foi realizado dentro das lojas). 

 

Quadro 2. Comparação entre as práticas nas empresas pesquisadas. 
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Fonte: Dados extraídos das entrevistas e observações realizadas pelo autor. 

4.3. A INFLUÊNCIA DA LEGISLAÇÃO SOBRE AS PRÁTICAS DAS EMPRESAS 

ESTUDADAS 

 O estudo dentro das empresas, em forma de pesquisa, entrevista e 

observação, mostrou, por parte das mesmas, um total desconhecimento sobre o 

assunto abordado.  

 Mesmo trabalhando com o público infantil as empresas não possuem esse 

cuidado com as decisões de marketing devido ao fato de não saberem que está em 

circulação no congresso nacional projetos de leis que visam a reduzir, limitar e até 

mesmo a terminar com o contato direto entre as empresas que trabalham com 

crianças e esse público “sensível” ao que lhe é apresentado. 

 As práticas encontradas dentro das lojas são sutis e em nada ferem o âmbito 

da criança, logo, não sofreram impacto com qualquer tipo de legislação que pudesse 

vir a interferir em suas práticas, até porque não estão invadindo o espaço dos 

pequenos, bem pelo contrário, onde as crianças é que vão até as lojas através das 

ações de marketing que as mesmas fazem para atrair seu público, da mesma forma 

que as lojas para o público adulto faz. 

 Ressaltando ainda o que foi encontrado pela pesquisa, quando a entrevista 

era iniciada e o assunto se voltava para a legislação, as gestoras passavam por três 

estágios. Durante a conversa então, podemos analisar o quão surpresas ficaram as 

mesmas, quando foi comentado a respeito de leis sobre o marketing infantil. O 

primeiro estágio foi o do impacto em ouvir as palavras “leis” e “proibição”, logo, as 

mesmas negavam, como que buscando mostrar que não estavam fazendo nada de 

errado com a imagem da empresa. No segundo estágio elas buscavam, claramente 

em suas expressões, buscar lembranças se já haviam visto ou ouvido algo aquele 

respeito. E no terceiro estágio, as gestoras se mostravam curiosas com o assunto, 

Na loja B, ao decorrer da entrevista, quando entrado no assunto “leis”, foi 

perguntado à gestora como a empresa via as leis para as crianças, e logo, sua 

surpresa e a reação em sua resposta foram de negação: “não”. Uma simples e direta 

resposta, que mostra o impacto da pergunta para a entrevistada. Logo em seguida, 

ao continuar no assunto, a mesma começava a assimilar o que estava sendo 
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perguntado, fazendo perguntas como: “mas... que leis são essas? Elas já estão 

‘valendo’?”, e ao que o assunto prosseguia, mais aumentava o interesse dela pelo 

tópico com perguntas do tipo: “mas nós estamos dentro das normas... certo?”. Esse 

tipo de conversa durante as entrevistas foi bastante corriqueiro, e mostrou que há 

uma falta de preparação dentro das lojas entrevistadas caso ocorresse algo como 

uma vistoria, por exemplo.  

Na empresa C, por exemplo, a situação foi parecida, tendo a entrevistada 

reagindo da mesma forma que a gestora da empresa B, no sentido de que as 

perguntas em torno do assunto “leis” despertaram o mesmo tipo de preocupações, 

porém, esses questionamentos não foram levantados pela gestora, devido ao fato 

de ela trabalhar em uma filial, que recebe orientações da matriz, logo, se houvesse 

algo de errado na loja, a mesma já teria enviado novas ordens às filiais. 

Em entrevista a empresa D, por exemplo, chamou a atenção, não pelas 

regras das organizações pelas crianças, mas pelas do shopping em que está 

inserida a loja estudada. Pelo fato de a loja ser totalmente dedicada a uma 

personagem e a mesma fazer visitas ao local, o shopping estipulou que essas 

“visitas” devem acontecer apenas dentro da loja, sem a realização nos corredores do 

shopping, o que limita também essa ação de marketing por parte da empresa.  

Logo, durante este estudo dentro das lojas, foi percebido que, mesmo com o 

desconhecimento por parte das empresas acerca das regulamentações para o 

marketing infantil, as lojas pesquisadas parecem estar em total acordo com o que é 

exigido pelos órgãos regulamentadores, pois caso contrário, devido ao fato dos 

órgãos, como o CONAR – Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, 

estarem sempre atentos às empresas que trabalham com o público infantil, estas 

empresas e lojas já teriam sido abordadas e teriam o conhecimento de que 

infringiram as regras sobre o contato com as crianças. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo teve como foco a observação e a obtenção de 

conhecimentos dentro das lojas pesquisadas, no âmbito de verificar e compreender 

como as mesmas efetuam suas práticas de marketing para o público-alvo, tendo 

como influenciadora direta, as regulamentações colocadas pelos órgãos que 

coordenam essas regras para o marketing infantil. 

Para que fosse possível partir ao encontro de um conteúdo sólido e confiável, 

foram entrevistadas cinco empresas de diferentes segmentos, mas que tinham seu 

foco no público infantil; empresas que ofertassem produtos para este público e que 

procurassem se relacionar diretamente com este. Foram buscadas para entrevistas 

e analisadas a partir delas: uma empresa calçadista, duas empresas do ramo de 

vestuário, uma empresa do ramo de brinquedos e uma última que tem o foco no 

vestuário, mas conta também com uma extensa gama de produtos como acessórios 

e demais itens de um personagem em questão. 

Algumas mudanças foram sendo feitas ao longo das entrevistas, devido ao 

fato de, no decorrer das pesquisas, encontrar empresas que não estivessem 

dispostas a colaborar para com o trabalho e/ou não encontraram tempo para que 

pudessem atender a pesquisa. Neste tempo, uma das empresas contatadas se 

mostrou bastante interessada em receber a pesquisa, porém, após mais dois 

contatos na tentativa de agendar horários, a gerente da mesma mostrou certa 

rispidez na atenção para com o trabalho e acabou por desistir em colaborar com 

este trabalho. 

Para que se alcançasse o objetivo proposto ao início da pesquisa, foi 

elaborado um questionário específico para iniciar as entrevistas, norteá-las e tratar 

de forma direta os pontos mais importantes a serem levantados nas pesquisas 

efetuadas. Este questionário foi de extrema importância para a elaboração deste 

trabalho, pois proporcionou que não se deixasse nenhum ponto despercebido ou 

sem a devida atenção. O questionário buscou abranger a gama dos quatro pês do 

marketing, para que se pudesse ter uma visão mais profunda de como funcionam as 

empresas que foram pesquisadas. 

O que se encontrou nas empresas visitadas, foi um bom atendimento para 

com seus clientes, pois, em todas as lojas visitadas, sempre que entrou alguém para 

ser atendido, fiquei em segundo plano, muitas vezes fazendo com que a entrevista 
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demorasse mais para terminar, porém, mesmo assim, acredito que as gerentes 

estavam corretas em dar atenção principal aos clientes, pois os mesmos são “peças” 

fiéis e importantes para a continuação das lojas e empresas. Isso veio a confirmar o 

que este trabalho busca apresentar, no sentido de as empresas estarem focadas em 

atingir seu público da melhor maneira possível e, como já foi referido anteriormente, 

a maior parte das empresas pesquisadas mantém seu foco principal no atendimento 

às crianças, deixando muitas vezes, os pais para segundo plano. 

Assim, diante às pesquisas e observações, foram estudadas e identificadas 

as práticas de marketing que as empresas utilizam no ambiente de lojas, para o 

atendimento dos clientes e como as mesmas chamam seus clientes para que 

venham à loja. Com essas observações, podemos perceber uma similaridade dentre 

as lojas no fato de como praticam o marketing, utilizando balões com as marcas das 

lojas para atingirem mais crianças e chamarem suas atenções até a loja. O que 

difere uma das empresas, conforme já apresentado, é a distribuição de pipoca para 

seus clientes nos finais de semana. Esse fato chamou muito a atenção no decorrer 

deste trabalho e foi um dos itens que ficou mais saliente, no que diz respeito às 

práticas de marketing diferenciadas e que geram bons resultados. 

No decorrer das entrevistas, conforme foram surgindo e sendo abordados 

assuntos diversos a respeito das lojas e seus tratamentos para com seu público-

alvo, o quesito “lei” foi uma parte marcante nas entrevistas, pois percebemos que as 

lojas pesquisadas não tinham nenhum conhecimento da existência de projetos de 

leis que estão tramitando no senado, como o caso do Projeto de Lei 5921/2001, que 

busca acabar com o contato direto das empresas para com as crianças, alegando 

que as mesmas não têm capacidade de defenderem-se do que lhes é apresentado, 

bem como não conseguem diferenciar o que é real do que é fantasioso. 

Essa desinformação por parte das empresas mostra que as mesmas não 

estariam preparadas para enfrentar uma fiscalização, por exemplo, pois talvez, em 

um primeiro momento, nem soubessem do que estaria se tratando. Porém, ao 

mesmo tempo, essa mesma desinformação mostra que as empresa estão 

adequadas às regras e normas propostas e cobradas pelos órgãos que regulam este 

tipo de atividades, pois caso estivessem em desacordo com algo, teriam sido 

abordadas e visitadas pelos responsáveis. 

Isso mostra que as empresas em que se realizou esta pesquisa estão em 

acordo com o que lhes é cobrado. Mesmo sem conhecimento de que estão de 
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acordo com as regulamentações que visam proteger o consumidor final e ao mesmo 

tempo, fazer com que as empresas que lidam com o público infantil estejam sempre 

“do mesmo lado”, no sentido de os dois lados saírem beneficiados desta transação, 

pois ela acontece da mesma forma que no mercado adulto. 

Logo, foi verificado que não há necessidade das empresas visitadas 

modificarem suas atitudes ou o modo com que vem tratando e atendendo seu 

público-alvo, devendo apenas seguir aprimorando este atendimento para que 

continuem sempre dentro das regulamentações cobradas pelos órgãos 

responsáveis. 
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APÊNDICES – ROTEIRO DE ENTREVISTA REALIZADA COM OS GESTORES  

Perguntas ao Gestor 

Meu nome é Dionatan, sou aluno da graduação de administração pela UFRGS e 

gostaria de lhe fazer algumas perguntas para darmos início à entrevista e para que 

eu possa nortear nossa conversa, abordando pontos que posso julgar importante 

para o enriquecimento do trabalho. Agradeço seu tempo e atenção para me receber 

e ajudar em meu trabalho. 

1. Como é feito o processo de organização dos produtos na loja/empresa? 

    - De que forma ele é pensado? 

    - Como é executado? 

  

2. O processo funciona na prática? Há um aumento expressivo de vendas 

dependendo da localização dos produtos? 

    - Já foi feito esse teste? Se foi feito, funcionou? 

 

3. Quais instrumentos são utilizados pela loja para chamar atenção dos clientes; 

para trazer clientes novos e manter os que ainda podem se tornar cativos? 

 

4. Há promoções para atrair o público infantil a loja? Como funcionam essas 

promoções? Como são divulgadas e como o publico é tratado para essas 

promoções? 

 

5. Como é feita a divulgação da loja? Da marca? Que meios são utilizados para que 

se chegue ao público-alvo? 

 

6. O preço certamente é um diferencial, como é obtido um valor que chame a 

atenção dos responsáveis por estas crianças para que os dois públicos saiam 

agradados da loja? 

 

7. A loja utiliza que meios de vendas? Possui site e/ ou alguma outra forma de venda 

que atinja diretamente esse público (infantil)? As entregas são feitas como? 
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