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“Porque devemos nós estudar essa criança, enquanto ela passa 

da infância à meninice? A resposta é que, para compreender os 

seres humanos, devemos estudá-lo desde os seus primórdios. É 

necessário penetrar no mundo da criança, se quisermos 

compreender os outros ou a nós mesmos (...). Continua 

residindo em nós a criança que cada um já foi”. 

 

Arthur Jersild, 1969 
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RESUMO 

 

A criança é um consumidor ativo que está em fase de crescimento e passa por intensas 

transformações físicas e psicológicas. O presente trabalho teve por objetivo analisar o 

comportamento infantil na loja Sweet Planet, localizada na Rua Floriano Peixoto em 

Santa Maria/RS no período que antecede ao dia das crianças e posteriormente. O estudo 

se constituiu por uma observação de como acontece a ação de escolha dos produtos pelo 

público infantil no ponto de venda. Dentre os pontos identificados estão os elementos 

presentes no ponto de venda que também influenciam no processo de escolha, além de 

identificar os argumentos mais utilizados pelas crianças para convencer os pais a ganhar 

o presente que desejam. 

 

Palavras-chave: comportamento infantil; dia das crianças; ponto de venda; elementos; 

argumentos. 

 

ABSTRACT 

The child is an active consumer who is in growing and undergoes intense physical and 

psychological changes. This study aimed to analyze the behavior of children in Sweet 

Planet store, located on Floriano Peixoto Street, in the city of Santa Maria / RS, in the 

period preceding Children’s day and after. The study was constituted by an observation 

of how the action of choosing the products happens by the child customer at the point of 

sale. Among the issues identified are the present elements at the point of sale that also 

influence the choice process, and identifying the arguments most commonly used by 

children to convince their parents to get the gift they wish. 

 

Keywords: child behavior; Children's Day; point of sale; elements; arguments. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A criança não é um consumidor comum, pois está em um período de 

aprendizado e descobertas, e nesta fase da vida ainda não possui todos os 

conhecimentos necessários para definir uma escolha consciente. Com base nisso é 

possível observar que nos últimos tempos os temas relacionados ao consumo infantil 

têm despertado cada vez mais o interesse de diferentes áreas do conhecimento, no 

desenvolvimento de estudos sobre o assunto.  

O poder de interpretação dos fatos permite que a criança reconheça pessoas, 

eventos, objetos e desenvolva o domínio da linguagem, e aos poucos é capaz de 

reconhecer o contexto que está inserida. Entretanto é preciso perceber que cada uma das 

fases do desenvolvimento necessita de um tratamento específico, respeitando o processo 

de consciência e as respectivas necessidades até mesmo as ligadas ao consumo. Por 

serem mais suscetíveis às influências externas, como, por exemplo, serem afetadas pelo 

comportamento dos pais, os materiais de comunicação elaborados pelas empresas, 

especialmente com relação às mensagens televisivas, é um público que merece ser 

estudado por meio de uma observação mais próxima. 

 A criança ainda não tem maturidade para definir o que é melhor para ela, o 

que está adequado ou não à sua idade, necessidade e ainda ao poder aquisitivo, mas já é 

capaz de influenciar nas compras realizadas para suprir as necessidades de casa. Seu 

poder de interpretação dos fatos não é o mesmo de que de um adulto, devido a pouca 

experiência de vida e do conhecimento a respeito do mercado de consumo, ainda que 

neste cenário, justificam-se as preocupações com as crianças e os cuidados que deve se 

ter com esse público. 

Por ainda não estar preparada a lidar com relações de consumo, a criança 

não deve ser alvo do mercado, muito menos deveria ser inserida no mundo do consumo 

sem que seja educada para isso, pois a responsabilidade da educação deve ser 

compartilhada por uma sociedade que pretende formar pessoas melhores e mais 

conscientes. Atualmente há uma tendência para que a relação com a criança seja 

marcada pela negociação, pelo diálogo e não tanto pelas represálias, como puxões de 

orelha e palmadas, por exemplo. 

A partir disso, observa-se a necessidade de analisar o comportamento 

infantil em situações de compra, identificando como acontece esse processo, quais as 
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características mais evidentes e que atitudes podem ser observadas diante de 

determinadas posturas assumidas pelas crianças no momento da escolha de brinquedos.  

Deste modo, considerando-se a importância da pesquisa sobre criança e seu 

comportamento no ponto de venda, foi definido o seguinte problema de pesquisa: Que 

aspectos relacionados ao comportamento do público infantil podem ser observados na 

loja Sweet Planet do centro de Santa Maria?  

Com o intuito de conhecer mais sobre o assunto, foi proposto o seguinte 

objetivo de pesquisa: analisar o comportamento infantil na loja Sweet Planet, localizado 

na Rua Floriano Peixoto em Santa Maria/RS no período que antecede ao dia das 

crianças e posterior a data comemorativa. E para indicar os caminhos da pesquisa, 

foram elencados os seguintes objetivos específicos: observar como acontece a ação de 

escolha dos produtos pelo público infantil no ponto de venda; apontar os elementos de 

merchandising que influenciam na escolha dos produtos por parte das crianças; 

identificar os argumentos utilizados pelas crianças para convencer os pais na hora da 

compra na loja. 

O presente estudo aborda no referencial teórico assuntos relacionados ao 

comportamento do público infantil no ponto de venda. O primeiro capítulo, intitulado 

‘Sociedade de consumo’ apresenta informações referentes à sociedade capitalista, e a 

discussão presente de que o ‘ter’ parece merecer mais consideração do que o ‘ser’. No 

capítulo dois sobre o ‘Comportamento do Consumidor’ são relacionadas as 

características e a personalidade do consumidor através das considerações de autores 

que teorizam sobre o tema. A composição do subcapítulo ‘Consumo infantil’ foi 

estruturado tendo como foco principal as crianças e a suscetibilidade aos estímulos do 

mercado. Enquanto no capítulo ‘Marketing’ estão apresentados conceitos referentes ao 

assunto e relacionados aos 4 P’s – produto, preço, praça e promoção. No capítulo 

intitulado ‘Ponto de venda’, são indicadas as ferramentas de PDV, além de conceitos 

que norteiam o tema. Para finalizar o referencial teórico, no capítulo ‘Merchandising’ é 

apresentado como se dá a valorização do clima promocional em um ponto de venda.  
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2 SOCIEDADE DE CONSUMO 

 

Considerada por encontrar-se numa avançada etapa de desenvolvimento 

industrial e capitalista, na sociedade de consumo os produtos são lançados a fim de 

sanar necessidades de seus consumidores, o que se caracteriza pelo consumo de bens e 

serviço. Para Sereda (2008), é um conceito usado para se referir à sociedade 

contemporânea, já que a mesma tem por característica sua alta taxa de industrialização e 

o alto poder de compra.  

A sociedade é formada por uma multiplicidade de grupos, tribos e 

indivíduos que criam seus estilos pessoais. Para Sereda (2008), independentemente da 

posição social, idade ou renda, o estilo de vida na cultura de consumo reflete a 

individualidade, autoexpressão e estilo pessoal. O consumo faz com que as pessoas 

encontrem sentido, felicidade e aceitação por aquilo que consomem. Fatherstone (1995) 

afirma que na cultura consumista, o indivíduo tem consciência de que se comunica por 

meio de seus bens materiais, e os mesmos serão interpretados e classificados de acordo 

com a presença ou falta de gosto. O fato de a sociedade estar ligada aos grupos aos 

quais os indivíduos pertencem, os consumidores estão lutando para fazer com que seu 

consumo esteja em harmonia com o padrão exibido por um grupo e que se desvie 

daquele manifestado por outro.  O ponto central é complementado pela ideia proposta 

por Campbell. 

Consumimos para fazer parte de grupos determinados e, no mesmo gesto, nos 

diferenciarmos de outros grupos, numa lógica complementar e distintiva 

muito próxima das classificações totêmicas. (...) Na sociedade dentro dos 

anúncios, as tribos se organizam. E mais, ganham identidade diferenciada 

frente aos produtos que consomem (1987, p. 50). 

 

 

Costuma-se considerar que em uma sociedade consumista o valor das 

pessoas é representado pelo que elas têm e não pelo que elas são realmente. Desta 

forma, o consumo pode representar uma atividade individualista em que o direito de 

escolha reflete diretamente no grupo social na qual o consumidor quer se encaixar.  

 

Em uma sociedade de consumo moderna, as pessoas são mais livres para 

selecionar o conjunto de produtos, serviços e atividades que as definem e, por 

sua vez, criam uma identidade social que é comunicada aos outros. A escolha 

de mercadorias e serviços de fato faz uma afirmação sobre quem uma pessoa 

é e sobre o tipo de pessoas com quem deseja se identificar (SOLOMON, 

2002, p.145). 
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Os indivíduos adotam um estilo de vida perante a sociedade e o 

transformam num projeto de vida manifestando sua individualidade através de roupas, 

aparência, bens materiais etc. Para Martins (2002), por meio do consumismo moderno, 

procuram-se mais a gratificação da emoção e do desejo do que a satisfação de 

necessidades. Segundo o autor, o consumismo implica no desejo do consumidor de 

experimentar na vida os prazeres vivenciados na imaginação, neste sentido, cada novo 

produto oferece possibilidades de compra e ambições são geradas. Os consumidores 

procuram satisfação, e o mercado de produtos sabe como satisfazê-los, principalmente 

em uma sociedade que está em constante processo de evolução.  

Para Barbosa (2004) a cultura material e o consumo são aspectos 

fundamentais de qualquer sociedade, mas apenas a nossa tem sido caracterizada como 

uma sociedade de consumo. Isto significa admitir que o consumo está preenchendo, 

entre nós, uma função acima e além daquela de satisfação de necessidades materiais e 

de reprodução social comum a todos os demais grupos sociais. Vale salientar que, a 

falta de produtos específicos para os consumidores geram uma carência material e 

pessoal nas sociedades.  

Podemos descrever a sociedade contemporânea como materialista, baseada 

no capital, preocupada em “ter” em detrimento de “ser”, como uma sociedade 

transformada em mercadoria, hedonista, narcisista ou, mais positivamente, como uma 

sociedade de escolhas e da soberania do consumidor. Para SLATER (2001, p. 32) “falar 

dessa forma é considerar os valores dominantes de uma sociedade como valores que não 

só são organizados pelas práticas de consumo, mas também de certo modo derivados 

delas”. 

O acesso às mercadorias é restringido pelo acesso ao dinheiro. O consumo 

de mercadorias é tratado, em princípio, como uma atividade da população inteira, 

mesmo que muitas vezes a pessoa não disponha de recursos financeiros para adquirí-las. 

Os indivíduos mudam de gostos e preferências à medida que seguem a moda, ou por 

buscarem um status mais elevado. O status social entra em jogo, uma vez que o “ter” 

fala mais alto. Ou seja, o cosumo é fundamental para a forma que construímos nosso 

valor social perante a sociedade. O autor Veblen (1965) defende que um indivíduo adota 

objetos de consumo como signos de definição social. Para ele, há um motivo na compra 

de produtos, a necessidade de se conformar com o uso estabelecido e de viver à altura 

de um padrão, alegando respeitabilidade perante os demais. Neste caso, o status seria a 

força movimentadora das decisões de consumo dos indivíduos, pois não basta que o 
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indivíduo seja rico ou poderoso, o mesmo deve mostrar tal riqueza ou poder aos olhos 

de todos, porque sem provas não lhe dão tal consideração. 

Slater (2001) afirma que em uma sociedade, a identidade social tem de ser 

construída pelos indivíduos – pois não é mais dada ou atribuída -, e nas circunstâncias 

mais desnorteantes possíveis: não só a posição da pessoa deixou de ser fixa na ordem de 

status, como a própria ordem é instável e é representada por produtos e imagens 

igualmente variável.  

Nessa sociedade, o produtor e o mercado devem estabelecer preços  em 

relação aos seus produtos. O consumidor tem grande importância, uma vez que torna-se 

um soberano, pelo fato de que quem toma as decisões de compra é ele mesmo, portanto 

as empresas devem adaptar-se para satisfazer seus desejos de forma eficiente e viável. 

 

A soberania do consumidor implica liberdade na forma de independência 

pessoal e responsabilidade das insituições sociais pelos interesses privados. 

Mas implica também dinamismo e progresso social: ao tonar as insituições 

direta e competitivamente responsáveis pelos desejos dos indivíduos, a 

sociedade liberal, dizem, promove a iniciativa, o empreendedorismo, o uso 

eficiente dos recursos, a imaginação e o oportunismo exuberante e até nocivo 

(SLATER, 2001, p.42).  

 

O que impulsiona a sociedade de consumo é a necessidade de demanda do 

consumidor, e que isso, por sua vez, depende da habilidade do mesmo de exercitar o seu 

desejo por produtos. Deste modo, a sociedade de consumo tem como lógica a criação de 

novas necessidades que se traduzem na criação de novos bens de consumo. Para 

Barbosa e Campbell (2006), nesse sentido, são nossos estados emocionais, ou seja, 

nossa habilidade de querer, desejar e ansiar por alguma coisa, sobretudo nossa 

habilidade de experimentar tais emoções, que na verdade sustentam a economia das 

sociedades modernas desenvolvidas. “Insatisfação, compulsão, criação de novas 

necessidades desejo de obtenção de lucro são os pilares para a construção e 

desenvolvimento da sociedade de consumo” (PIETROCOLLA, 1989, p. 37-38). 

Fazer compras é uma experiência social e individual, é experimentar o 

sentimento de reforço da própria personalidade através das diversas possibilidades que o 

mercado nos dispõe, além de ser um processo interativo no qual dialogamos com 

pessoas, coisas, e nós mesmos. Campbell e Barbosa (2006) reforçam a ideia de 

existência no momento em que parafraseiam a frase de Descartes “Compro, logo 

existo”, e com isso ressaltam a ideia de que a atividade consumidora não só é um meio 

de autoconhecimento, como comprovam sua existência. Sem dúvidas é um assunto que 
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se estenderá, não só por sua complexidade, mas também se for capaz de alterar 

comportamentos pessoais. 

2.1 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

 

Cada indivíduo tem suas características específicas e, enquanto consumidor, 

seu comportamento é apenas uma parte de sua personalidade. Ou seja, ele é responsável 

por suas escolhas, o que talvez seja interessante para um, pode não ser para outro, 

conforme Karsaklian (2000). Este comportamento é desenvolvido através de grupos de 

referência, líderes de opinião, classes sociais e aspectos culturais. 

 Conforme Solomon (2002), o comportamento do consumidor é entendido 

como um estudo dos indivíduos ou grupos quando compram, usam, selecionam, ou 

vivem experiências para satisfazer seus desejos e necessidades. Para o autor, os 

processos emocionais e motivacionais que antecedem uma compra definem a dinâmica 

do seu comportamento enquanto consumidor. 

 

Dessa forma, o estudo que tem como objeto conhecer profundamente o 

comportamento das pessoas, suas necessidades, seus desejos e suas 

motivações, procurando entender o processo de como, quando e por que elas 

compram é uma área de conhecimento fundamental do marketing, a qual 

denominamos simplesmente Comportamento do Consumidor (SAMARA; 

MORSCH, 2005, p. 2).  

 

 

A área do comportamento do consumidor “estuda como indivíduos, grupos 

e organizações selecionam, compram, usam e dispõe de bens, serviços, ideias, ou 

experiências para satisfazer as suas necessidades e desejos” (KOTLER, 1998, p. 161). 

Esta opinião é corroborada por Schiffman e Kanuk (2000) que partilham a visão acerca 

do assunto, ao afirmarem que se trata do estudo de como os indivíduos tomam decisões 

de gastar seus recursos disponíveis (tempo, dinheiro, esforço) em itens relacionados ao 

consumo. O comportamento do consumidor engloba o estudo de o que compram, por 

que compram, onde compram com que frequência compram e usam. 

 

Consumimos bens e serviços a todo instante em nossa vida e estamos 

cercados por milhares de alternativas para nos satisfazer. E, não raro, as 

motivações de compra têm estímulos muito subjetivos e pessoais, fazendo 

surgir até mesmo uma relação de afeto com o produto ou com o serviço 

consumido (SAMARA, MORSH, 2005, p.2). 
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A disposição dos produtos na prateleira, a indicação de um amigo, alguma 

experiência passada ou simplesmente a necessidade de realizar seus desejos, são fatores 

que agregam importância na decisão de compra do consumidor. Para Schouten e 

McAlexander (1995) os produtos e bens de consumo são o que substanciam seu lugar 

no mundo social. É através deles que as pessoas se relacionam com outras e fazem 

julgamentos acerca de valores e interesses compartilhados. Solomon (2002) afirma que 

grande parte das vezes um produto ou serviço não é consumido pela sua real 

necessidade e sim pelo o que ele significa, para alguns consumidores usar determinada 

marca pode trazer-lhe prestígio e aceitação na sociedade. Ou seja, o produto vai além da 

simples tarefa para o qual foi projetado. 

As atividades de consumo, desde a decisão do que comprar até o uso e a 

posse dos produtos desempenham um papel importante na vida das pessoas. Em razão 

do aumento da demanda do consumo, os profissionais recorrem a conceitos ligados à 

psicologia, à sociologia, à antropologia e à matéria do comportamento do consumidor, 

para melhor entender os decisórios de compra, conforme Semenik e Bamossy (1996). 

O consumidor pode declarar suas necessidades e desejos, mas agir de modo 

diferente. Pode não manifestar suas motivações mais profundas e reagir a influências 

que mude sua mente no último minuto. Para Gade (1998) o consumo depende 

diretamente de pessoas, que, por sua vez, possuem diversos preceitos que modelam um 

comportamento no ato do consumo, assim, é dado grande enfoque ao comportamento 

do consumidor, que é definido pela busca, compra e uso de produtos e serviços para 

satisfação de necessidades e desejos.  

O consumidor, a partir do momento que é influenciado por um conjunto de 

múltiplos fatores (sociais, psicológicos, culturais e pessoais), sua decisão de compra se 

desenvolve por diversas etapas interligadas, afetando sua percepção e escolha. 

Conforme Semenik e Bamossy (1996), alguns consumidores buscam informações e se 

esforçam para decidir, enquanto outros não se preocupam tanto e têm mais facilidade 

para obter informações. Então, a intensidade de busca de informação varia de um 

indivíduo para outro e depende do tipo de produto pretendido. 

Para entender melhor como se estrutura o processo de decisão de compra do 

consumidor, os autores Samara e Morsh (2005) desenvolveram um modelo com cinco 

etapas que esclarecem os estágios do consumo, a saber: “‘reconhecimento da 

necessidade’, ‘busca de informação’, ‘avaliação das alternativas de compra’, ‘decisão de 

compra’ e ‘comportamento pós-compra’”. 
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Na etapa que indica o ‘reconhecimento da necessidade’, o processo de 

decisão de compra do consumidor se inicia com o reconhecimento de uma necessidade, 

isto é, o consumidor sente a diferença entre o seu estado atual e algum estado desejado. 

Para Kotler e Amstrong (2007), as necessidades podem ser acionadas por estímulos 

internos, quando as necessidades normais de uma pessoa, como fome, sede e sexo 

atingem um nível suficiente para se tornar um impulso à compra. Portanto, cabe às 

empresas, nessa fase, descobrir quais as necessidades e os desejos dos consumidores, a 

fim de saná-los. 

Na segunda etapa, denominada ‘busca de informação’, uma vez surgida uma 

necessidade o consumidor começa a reunir as informações ligadas à execução do estado 

desejado. Ou seja, para Samara e Morsh (2005), essa etapa serve para o consumidor 

encontrar aquilo que satisfaça a necessidade detectada. Para isso, ele buscará 

informações junto a fontes pessoais (família, vizinhos, amigos), comerciais 

(propaganda, vendedores, internet), públicas (mídia de massa, busca pela internet), ou 

experimentais (manuseio do produto e utilização). 

Na etapa intitulada pelos autores como ‘avaliação das alternativas de 

compra’, o consumidor irá analisar quais são as opções de compra e onde isso poderá 

ser concretizado. Nesse processo o consumidor deve considerar as vantagens e os 

benefícios de todos os meios pelos quais é possível acessar e obter o produto, além de 

que surgem os critérios para a compra e o consumidor evoca um conjunto de nomes de 

marcas que podem ajudar a compreender critérios e percepções acerca de cada uma. 

Na ‘decisão de compra’, o consumidor incorpora o conhecimento obtido 

com uma busca de informação, avaliação do produto e a avaliação de compra, e assim 

faz sua escolha. Há fatores que influenciam neste momento, como a facilidade e a 

rapidez para efetuar a transação.  

A fase após o consumo em que o consumidor utiliza o produto ou o serviço 

é denominado ‘comportamento pós-compra’. Após a compra, um consumidor pode ficar 

satisfeito ou insatisfeito, e seu estado emocional resultante da compra representa ou não 

a construção de fidelidade. Se houver uma recompensa satisfatória das expectativas de 

compra, o seu uso, o seu desempenho poderão garantir a recompra. 

Black, Miniard e Engel (2005) identificam que os fatores culturais exercem 

profunda influência no comportamento do consumidor. Nesse contexto, ao crescer em 

uma sociedade o indivíduo tende a seguir o comportamento e ensinamentos transmitidos 

pela família, além de valores básicos. Essas características pessoais fazem com que a 
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herança cultural passe de geração em geração. Slater (2005) corrobora ao afirmar que as 

pessoas são levadas a se identificar com o que consomem, e isso influencia na 

personalidade. Nesse contexto a criança é incentivada ao consumo desde cedo, pois elas 

não nascem naturalmente com habilidade de consumo, elas aprendem vendo e imitando 

o comportamento de seus pais. 

Com o passar do tempo, a criança adquiriu o direito de ser ouvida pelos 

adultos e de fazer suas exigências. Em decorrência disso, elas passaram a desempenhar 

um papel importante no ato de consumir, seja através de produtos voltados a elas ou 

influenciando na compra juntos dos pais. Segundo Trindade (2002), as crianças formam 

um grupo especialmente suscetível às influências externas, como: as mensagens 

televisivas, o comportamento dos pais, a comunicação das empresas. Isso demonstra a 

importância desse mercado, cujo público está cada vez mais seletivo e consciente de 

suas opções e direitos.   

2.1.1 CONSUMO INFANTIL 

 

O desenvolvimento sadio da criança depende do quanto puderem viver de 

modo pleno a infância, período de descobertas e fixação da identidade para a futura 

inserção na vida adulta. A infância deve ser acompanhada de modo a se garantir o 

desenvolvimento pleno das capacidades, das necessidades e dos valores individuais de 

cada um. Para Sampaio (2000) a criança, ao longo do processo cognitivo, desenvolve 

capacidade de interação com o ambiente, seleção e interpretação de informações. Da 

mesma forma, Kotler (1996) complementa ao afirmar que a criança em crescimento 

adquire um conjunto de valores, percepções, preferências e comportamentos através da 

vida familiar e de outras instituições básicas.  

No cenário atual uma das maiores preocupações em relação às crianças está 

relacionada à influência que elas sofrem dos meios de comunicação e das novas 

tecnologias. Para ficar ciente do que se trata, é só ligar a televisão no turno da manhã, 

para se ter noção da quantidade de comerciais dirigidos exclusivamente à elas. Os 

produtos infantis expandem cada vez mais os seus mercados, pois são anunciados 

diretamente para as crianças com verbas que estão crescendo na proporção do mercado 

que elas mesmas vão ampliando. Ou seja, atualmente as crianças estão muito bem 

informadas e estimuladas a consumir. Sampaio (2000) complementa ao afirmar que os 
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pequenos nunca tinham sido tão profissionalmente investigados e tão disputados como 

agora. Enquanto Jempsom (2002, p.122) ressalta que “as crianças são vistas como 

aliados poderosos do anunciante, eles convencem do que querem, ou melhor, ‘precisam’ 

de um produto”. A diversidade de produtos, à disposição constitui uma estratégia das 

empresas que atuam no setor e investem em quantidade que vão de encontro aos desejos 

de consumo de itens variados. Karsaklian (2000, p. 228) afirma 

 

Inicialmente podemos pensar que as crianças formam um público-alvo mais 

vulnerável do que o dos adultos, porque os pequenos desconhecem os 

objetivos da comunicação publicitária. Contudo, se pensarmos bem, os 

adultos, que podem utilizar toda a contra-argumentação possível e que com 

frequência afirmam não se deixar influenciar pela propaganda, também são 

persuadidos por ela. 

 

A vulnerabilidade infantil pode ser explicada pelo fato de a criança estar em 

fase de transformações, e com isso, aprende a argumentar sobre os fatos, assim como 

pode influenciar os adultos nos processos de escolhas. Gesell (1998) lembra que a 

publicidade de produtos e serviços deveria ser voltada aos pais, até porque estes têm 

condições mais favoráveis de analisar e julgar o que é certo para seu filho, pois a 

criança ainda está em processo de desenvolvimento psicológico, por isso não possui 

habilidades necessárias para interpretar algo de forma criteriosa. Para acrescentar, 

Karsaklian (2004) afirma que é a partir dos oito anos que a criança começa a formular 

alguma crítica quanto aos objetivos informativos e persuasivos do discurso publicitário, 

desenvolvendo até mesmo uma resposta negativa. 

Sereda (2009) afirma que as crianças são um alvo publicitário fácil de 

convencer. Na televisão e nas revistas infantis em quadrinhos elas veem com a mesma 

atenção o que é programa e o que é anúncio. O mundo fantasioso da infância consome 

com a mesma intensidade um comercial e um desenho animado, o que vem provocando 

debates sobre o que é ou não validamente ético fazer para se seduzir as crianças.  

 
É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter 

publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, 

mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da 

natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço 

e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços (ART. 37 DO CÓDIGO 

DE DEFESA DO CONSUMIDOR - LEI 8078/90). 

 

A criança é um consumidor ativo que está em fase de crescimento e passa 

por intensas transformações físicas e psicológicas, comportando-se como fortes 

influenciadoras dos adultos quanto aos processos de escolha de produtos ou serviços. 
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Uma pesquisa realizada em 2003 pela TNS/InterScience
1
 revelou que a criança tem 

influência sobre as compras gerais da casa em cerca de 80%. O público infantil interfere 

na compra do veículo, na compra do alimento, na compra do material de limpeza, do 

plano de saúde, etc. Por isso a comunicação televisiva em parte é destinada para ela. 

Com a ausência dos pais no ambiente doméstico e o consequente 

distanciamento dos filhos em razão das rotinas de trabalho, as crianças passam parte do 

tempo em frente à televisão assistindo diferentes tipos de programas assim como 

recebem os conteúdos publicitários. No documentário “Criança, a alma do negócio” a 

necessidade de consumo também está associada à carência familiar que é compensada 

através da compra de novos produtos que facilmente substituem os anteriores. No 

mesmo documentário, são apresentados depoimentos de pais que concordam que há 

uma grande influência midiática sobre as crianças, o que reflete nas compras familiares. 

Com isso, procuram equilibrar os gastos domésticos com a satisfação dos seus filhos, 

para que estes não sejam excluídos dos grupos por não terem determinados produtos. 

Por sua vez, as crianças aproveitam desse feito para conseguirem o que querem. 

Segundo Santos (2000) a criança não nasce consumidora imediata, ela se torna aos 

poucos à medida que é incluída na sociedade.  

O segmento infantil é um mercado bastante lucrativo para as empresas, que 

procuram novas maneiras de explorá-lo, seja através de propagandas, patrocínios ou 

ainda por meio da comercialização dos seus produtos em datas comemorativas como o 

Natal e Dia das Crianças, principalmente.  Para Japiassu (2007), as marcas de produtos 

têm interesse em manter-se admiradas por um público que lhe seja fiel no decorrer dos 

anos. É justamente o que a publicidade busca fazer, aproximar os produtos dos 

consumidores desde a infância. Uma marca que cria laços com o consumidor é uma 

marca que tende a ser usada para sempre, que dê suporte para superar os valores da 

preferência, vale ressaltar que é importante começar desde cedo na vida das pessoas, ou 

seja, parte da infância. 

As crianças são um alvo importante, não apenas porque escolhem o que seus 

pais compram e são tratadas como consumidores mirins, mas também porque 

impactadas desde muito jovens tendem a ser mais fiéis a marcas e ao próprio 

hábito consumista que lhes é praticamente imposto (INSTITUTO ALANA, 

2010). 

 

                                                           
1 Disponível em < http://www.alana.org.br/CriancaConsumo/ConsumismoInfantil.aspx >. Acesso em 19 

de maio de 2014.  

 

http://www.alana.org.br/CriancaConsumo/ConsumismoInfantil.aspx
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O potencial de mercado das crianças é dividido em três mercados diferentes. 

Para MCNeal (1992), o primeiro mercado denomina-se primário, quando as crianças 

possuem seu próprio dinheiro e recebem permissão para suprir seus próprios desejos e 

necessidades, isso possibilita a criação de produtos e serviços voltados exclusivamente 

para as necessidades específicas desta etapa da vida, como roupas, brinquedos, 

utensílios etc. O segundo mercado é o influenciador, pois se refere aos pedidos e 

sugestões das crianças nos hábitos de consumo familiares, por exemplo: escolha de 

viagens de férias, restaurantes, automóveis. Essas influências têm grande relevância nas 

decisões de compra, não só por atuação direta da criança que exprimem seus desejos e 

necessidades, como também causarem nos pais uma tendência a consumir com mais 

intensidade. E por fim, o terceiro mercado que é o futuro. Crianças são consumidoras 

futuras de praticamente todos os produtos, assim empresas que façam investimentos no 

mercado infantil têm possibilidade de formar um mercado potencial de apreciadores 

precoces do produto oferecido.  

Diante desta análise, compreende-se que as crianças já conseguem fazer as 

suas próprias escolhas e têm participação direta no processo de compra dos pais e nas 

opções por produtos e serviços. As empresas mais preparadas buscam conhecer esse 

novo perfil de consumidor com o auxilio de ferramentas de marketing que são voltadas 

diretamente para os consumidores das famílias. Neste caso, os filhos são o alvo no 

mundo do consumo e influenciam no processo de compra familiar.   

2.2 MARKETING 

 

Este item tem como intenção apresentar uma revisão sobre conceitos 

fundamentais a respeito do termo marketing, que é responsável por grande parte do 

crescimento e desenvolvimento econômico, pois estimula a pesquisa e novas ideias com 

relação até mesmo ao desenvolvimento de bens e serviços. Proetti (2006), afirma que o 

marketing é um processo planejado pelas organizações para estudar o mercado 

consumidor, identificar potenciais de consumo, descobrir negócios que permitam atrair 

novos clientes e manter a satisfação dos já existentes. Enquanto para Souki (2000), a 

fim de gerar satisfação plena nos clientes, o marketing deve estar em sintonia com o 

mercado. Essa afirmação é corroborada por Kotler e Armstrong (2007, p.3) que 

apontam que a função do “marketing é administrar relacionamentos lucrativos com o 
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cliente. Os principais objetivos do marketing são: atrair novos, e manter os clientes 

atuais, proporcionando-lhes satisfação”. Ou seja, sua tarefa é desenvolver um processo 

sistemático de interação entre as empresas e seus públicos favorecendo e desenvolvendo 

o relacionamento entre estes atores. 

Segundo Kotler e Armstrong (2007) o marketing pode ser visto como um 

processo social e administrativo, no qual os indivíduos e organizações, através da 

criação e troca de valor com os clientes, conquistam o que desejam. Enquanto, na 

concepção de Cobra (1997), ele deve ser encarado como uma regra de conduta para a 

organização, na qual as necessidades dos consumidores definem as características dos 

produtos.  

Um dos objetivos das organizações é atingir a satisfação do consumidor e 

sanar as suas necessidades através do processo de troca. De acordo com Sandhusen 

(2003) compreende-se que o marketing é um fator relevante para o aumento das vendas 

nas empresas, e o consumidor, como resposta, transmite a sua satisfação. Em 

contrapartida, McKenna (1992), defende que o marketing deveria ser orientado à busca 

da educação e do desenvolvimento, e não em simples estratégias para conquistar uma 

parcela do mercado.  

As organizações que se destacam no mercado esforçam-se para conhecer as 

necessidades, desejos e demandas de seus consumidores, através de um planejamento 

rigoroso onde são analisadas as estratégias mais eficazes para atingi-los de forma a 

satisfazê-los. Para ocorrer essa satisfação é necessária a elaboração de um produto, 

análise do mercado, a possibilidade da distribuição, preço, e a comunicação ao seu 

consumidor.  Kotler e Keller (2006, p. 20) contemplam que:  

 
A orientação de marketing sustenta que a tarefa da organização é determinar 

as necessidades, os desejos e os interesses dos mercados-alvo e satisfazê-los 

de maneira mais eficiente que os concorrentes, de um modo que conserve ou 

aumente o bem-estar do consumidor e da sociedade como um todo. 

 

Para a empresa desenvolver e integrar suas estratégias precisa-se verificar o 

mix de marketing, identificado pelos 4P’s de controle: produto, preço, promoção e 

praça, que podem ser entendidos como o conjunto de variáveis controláveis que 

influenciam a forma como os consumidores respondem ao mercado. 
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2.2.1 Produto 

 

O produto é o pilar básico da organização e das estratégias de marketing e 

tem por objetivo buscar a satisfação das necessidades do consumidor, por meio de suas 

características distintas. Produto pode ser considerado como: mercadoria, serviço ou 

mesmo ideia. Segundo Kotler (2000, p.416), “o produto ou serviço é algo que pode ser 

oferecido a um mercado, para sua apreciação, aquisição, uso ou consumo, que pode 

satisfazer um desejo ou uma necessidade”. Enquanto Lupetti (2007, p. 170) corrobora 

ao afirmar que “produto é o conjunto de atributos tangíveis e intangíveis que 

proporciona benefícios reais ou percebidos com a finalidade de satisfazer às 

necessidades e aos desejos do consumidor”.  

As características dos produtos variam de acordo com a necessidade 

observada pelas empresas, por exemplo: o nome da marca, o design de uma embalagem, 

os tamanhos, as garantias e devoluções, e ainda os serviços proporcionados. Para os 

autores Pinheiro e Gullo (2005), no produto está atrelado a ideia de seu valor e de seu 

grau de qualidade, no sentido de satisfazer as necessidades e aos desejos do consumidor, 

seus atributos, seus benefícios e razão de consumo. 

 2.2.2 Preço  

 

O preço é definido como o valor atribuído ao que é trocado entre um 

fornecedor e um consumidor. Entretanto, é o elemento que produz os efeitos mais 

intensos e imediatos. Para Kotler (2000) é uma unidade de valor entregue por uma parte 

em troca de alguma coisa recebida por outra parte. Neste caso, o público vê o preço 

como uma quantia a ser dispensada para satisfazer e usufruir do benefício de um 

produto comprado. Enquanto, para uma empresa, a determinação de preço tem relação 

com o aumento dos lucros e com a fatia de mercado que se deseja atingir. O preço deve 

estar acessível para o consumidor, para que o que é oferecido tenha aceitação.  

2.2.3 Promoção 

 

A estratégia de comunicação permite à organização informar, persuadir e 

lembrar suas propostas comerciais aos segmentos de mercado. As organizações utilizam 

a comunicação para aumentar as vendas e alcançar as metas estipuladas previamente. 
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Para Pinho (2001, p. 35), promoção é “todo esforço de comunicação empreendido pela 

empresa para informar a existência do produto e promover as vendas, por meio da 

venda pessoal, publicidade, propaganda, relações públicas, marketing direto e promoção 

de vendas”. Zenone e Buairide (2006) corroboram ao afirmar que promoção pode ser 

resumida como um conjunto de esforços de comunicação que oferecem um valor ao 

produto. Para isso, deve ser desenvolvido em determinados espaços de tempo, perante 

forças de vendas, com o objetivo de agilizá-las. 

2.2.4 Praça 

 

Definir um canal de distribuição consiste em escolher um local para atingir 

um determinado número de consumidores a um menor custo. Segundo Kotler (2000) a 

forma e a complexidade do canal de distribuição dependerão do produto, das 

características do processo de decisão de compra do consumidor, da forma de atuação 

dos concorrentes, da dispersão geográfica, da perecibilidade, etc. 

Para os autores Costa e Crescitelli (2003), planejar e estruturar a 

distribuição são os processos mais importantes no mix de marketing e exigem a adoção 

de atitudes e decisões estratégicas de grande profundidade. É na praça, que as 

organizações podem desenvolver técnicas para conquistar o consumidor, tais como a 

promoção de vendas e o merchandising. 

2.3 PONTO DE VENDA 

 

É agradável entrar em um ambiente que foi pensado de acordo com o perfil, 

gostos e necessidades. Com o passar do tempo o consumidor adquiriu o hábito de olhar 

de maneira mais atenta, pesquisar, comparar e escolher os produtos. Nos locais de 

venda, como normalmente são colocados à disposição uma variedade de produtos, cabe 

ao comprador tomar a decisão final. Conforme Blessa (2007), o ponto de venda (PDV) 

é qualquer estabelecimento comercial que exponha produtos para aos consumidores, ou 

seja, quando se fala de PDV, refere-se ao ambiente onde acontece a venda. 

 É nesse ambiente que o consumidor se torna um membro ativo no processo 

de compras, em que muitas delas ocorrem por impulso. A realização de promoções e 

uma adequada política de preços permitem o bom funcionamento de um 
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estabelecimento. Para Zenone e Buairide (2005), o desenvolvimento do espaço depende, 

além da sua localização, da forma como se aproxima do cliente, utilizando processos de 

comunicação, como a publicidade e a informação no ponto de venda, em conjunto com 

o acompanhamento direto. 

 Um ponto de venda bem preparado convida o consumidor a conhecer o 

produto e tem por objetivo despertar-lhe o desejo da compra, instigando a vontade de 

usufruir dos benefícios que o produto oferece. Para Zenone e Buairide (2005) a 

satisfação do cliente resulta de sua habilitação a um conjunto de serviços prestados pelo 

espaço de venda que, associados à utilidade e à rentabilidade dos produtos expostos, 

reforçam em cada visita o desejo de retornar. 

Para manter um quadro preparado para atender os clientes, é preciso investir 

em treinamento para os funcionários, com o objetivo de dar condições necessárias para 

que realizem um trabalho eficiente. O funcionário precisa se expressar e transmitir 

informações sobre o produto, e para isso tem que conhecê-lo detalhadamente, não 

apenas nos aspectos funcionais como também relacionados à assistência técnica, 

condições, entre outros aspectos. Blessa (2007) corrobora ao afirmar que a relação com 

o cliente não acaba com a simples venda. É preciso estar preparado para auxiliá-lo 

quanto à melhor forma de utilizar o produto ou serviço oferecido.  

A fim de evitar desinteresse dos consumidores no PDV, são produzidos 

materiais promocionais, com o objetivo de informar, sinalizar, indicar uma promoção 

ou a localização de um determinado produto. Para Zenone e Buairide (2006) esses 

materiais são uma importante ferramenta de comunicação, cuja finalidade é 

complementar o desejo e a intenção de compra criada pelas demais ferramentas de 

divulgação, ou seja, os materiais reforçam ou ampliam os efeitos da propaganda. Para 

isso, devem estar bem localizados, de modo que não atrapalhem o consumidor, além de 

apresentarem vantagens para os varejistas, em relação ao custo significativamente 

menor do que uma propaganda em mídia.   

 

 

Nesse contexto, conforme Underhill (1999, p. 34), 
 

[...] embora a atribuição de marcas e a propaganda tradicional fortaleçam a 

percepção da marca e a predisposição para comprar, esses fatores nem 

sempre redundam em vendas. Embora se constituam na ferramenta padrão do 

trabalho de marketing, já não funcionam tão bem quanto antes. [...] uma 

mídia importante para transmitir mensagens e fechar vendas é agora a loja e o 

corredor. 
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Por estar localizado na loja, apresenta uma vantagem de não ter uma hora 

determinada para exposição, o que contribui para que sejam percebidos mais facilmente. 

Para atrair o segmento infantil, comumente são utilizados displays, mas cada loja utiliza 

materiais de ponto de venda diferenciados para tipos de produtos e públicos que visam 

atingir. Zenone e Buairide (2006) apresentam os principais materiais e ações 

promocionais utilizados nos pontos de venda, conforme apresentados logo a seguir. 

a) Abordagem: ato realizado por um demonstrador para estimular a compra 

de um produto. Normalmente a abordagem é acompanhada por folhetos, amostras ou 

brindes promocionais;  

b) Adesivos de chão: é a fixação de um material plástico autocolante 

contendo mensagens promocionais que são colados dentro da loja, com objetivo de criar 

uma marcação que leve o consumidor a um local desejado dentro do ponto de venda;  

c) Banners: sinalizadores que podem assumir diversos tamanhos, sendo 

confeccionados em lona, plásticos, papel ou tecidos e esticados sobre roletes de 

madeira. É um suporte de comunicação que contém informações sobre o produto e sua 

função, por exemplo, e que atua diretamente no ponto de venda, despertando nos 

consumidores o desejo de compra;  

d) Balcão de degustação: estande cujo objetivo é divulgar, de forma 

personalizada, um produto apresentado por um demonstrador, que oferece amostras do 

produto. Sua flexibilidade é um ponto forte, podendo ser colocado em qualquer lugar, 

sendo fácil de carregar e montar/desmontar;  

e) Bobina forração: plástico com imagem ou mensagem sobre o produto que 

se destina à decoração de pontos extras, terminais de gôndolas e qualquer outro local 

que permita a sua utilização em diversos tamanhos;  

f) Cartazes e cartazetes: material utilizado em gôndolas, pontos extras e 

locais de fácil visualização na loja;  

g) Clipstrip: tira plástica cujo objetivo é aumentar a visibilidade dos 

produtos em diferentes pontos da loja mediante exposições cruzadas com categorias 

afins, ou ainda em locais de grande tráfego de consumidores, gerando aumento das 

vendas por meio de compras não planejadas; 

h) Display: um dos materiais que mais chamam a atenção no ponto de 

venda, normalmente é utilizado para apresentar, expor, demonstrar e ajudar a vender o 

produto ou serviço. Pode ser colocado diretamente no chão, na vitrine, no balcão ou na 

gôndola.  
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i) Faixa de gôndola: demarca espaços e atrai os consumidores para o 

produto, decorando o ponto de venda. A faixa de gôndola contém mensagens e/ou 

imagens e também pode ser chamada de aparador, canaleta ou cantoneira;  

j) Gargaleira: peça promocional fixada ao gargalo de embalagens no 

formato garrafa, contendo informações sobre o produto ou promoção;  

k) Inflável: peça de material plástico flexível que deve estar cheia de ar e ter 

impressas ou pintadas mensagens e/ou imagens.  

l) Móbile: material aéreo, sustentado por fios, para fixação no teto do ponto 

de venda. É mais usadas em lojas de conveniência ou especializadas, em pequenos 

mercados e farmácias; 

m) Stopper: são peças publicitárias introduzidas ao expositor promocional 

que se sobressaem perpendicularmente às prateleiras ou gôndolas; 

n) Take-one: usado para acomodar folhetos contendo informações sobre o 

produto ou promoção;  

o) Urnas: suas principais funções são armazenar cupons promocionais e 

despertar no consumidor o interesse de participar da promoção;  

p) Woobler: Trata-se de material de pequeno porte que possui uma haste 

com fita adesiva em sua extremidade. É colocado na gôndola com a finalidade de 

chamar a atenção do consumidor para um novo produto, promoção ou preço. 

A comunicação e os materiais promocionais adequados no ponto de venda 

permitem maior visualização dos produtos, pois devem funcionar como canalizadores 

de atenção proporcionando um conjunto de facilidades ao consumidor e benefícios para 

a loja. Vale salientar que aliados às técnicas para tornar o PDV mais atrativo e 

evidenciar o varejo e os produtos expostos, usa-se o merchandising que proporciona 

informações direcionadas que podem influenciar as decisões do consumidor. 

2.4 MERCHANDISING 

 

O ser humano tem necessidades e desejos que se contrapõem a suas 

possibilidades finitas de satisfazê-lo. Não é possível obter, adquirir, consumir e utilizar 

todos os bens de consumo do jeito que se deseja, porém existem técnicas que permitem 

expor os produtos de maneira que chamem a atenção. Para Zenone e Buairide (2006) 

merchandising é um conjunto de métodos, ações, ou materiais de divulgação utilizados 
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no ponto de venda, que tem por objetivo direcionar e motivar as decisões do 

consumidor, mediante maior visibilidade do produto, do serviço e da marca 

institucional.  

Segundo Pinheiro (2004, p.77), deve-se entender o “merchandising como o 

enriquecimento, a valorização do clima promocional em nível de ponto de venda, onde 

se encontra o produto, com o objetivo final de envolvimento do consumidor, levando-o 

à efetividade da compra”. Para isso, é necessário a elaboração de um planejamento no 

sentido de dispor o produto certo no lugar e tempo certo, em quantidade certa e a preço 

certo. Conforme Blessa (2007) o merchandising é algo completo, que procura 

acompanhar o ciclo de vida do produto, desde o planejamento de sua imagem para as 

lojas, até o seu desempenho diante de seus consumidores.  

Criar um ambiente agradável que permita ao consumidor sentir-se bem e 

com isso fornecer o processo de motivação à compra é necessário para auxiliar no 

sucesso do processo de venda. Ao sentir-se confortável é possível que seja encorajado a 

comprar mais e ainda permanecer naquele ambiente por mais tempo do que pretendia. 

Caldeira (1990) complementa ao afirmar que, quando o produto é exposto ou 

apresentado de maneira adequada, criam-se impulsos de compra na mente do 

consumidor, tornando mais rentáveis todas as operações nos canais de marketing. 

  O merchandising é considerado uma estratégia importante no ponto de 

venda, para isso, deve seguir regras com a intenção de atrair o consumidor, analisar e 

modificar o ambiente das lojas quando necessário. O profissional responsável pela 

programação e arranjo do ambiente deve ter conhecimento específico para entender a 

exposição mais eficiente para o produto. Para Blessa (2007), são estes profissionais que 

usam de técnicas que permitem informar e apresentar de maneira destacada os produtos 

na loja, de modo que seja possível acelerar a rotatividade do estoque e com isso 

incentivar os consumidores a comprar mais. 

É possível dizer que existem diversas opções de ponto de venda, assim é 

necessário mais do que uma boa mercadoria para fazer com que os consumidores saiam 

de casa e escolham uma loja específica. Um ponto fundamental do merchandising é a 

atmosfera da loja, que se refere ao ambiente adequado ao público-alvo, denotando um 

ambiente agradável e propício às compras. Esta atmosfera deve compreender o uso de 

recursos adequados de comunicação visual, cores, músicas, iluminação, a fim de que 

haja um apelo emocional estimulador as compras.  
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Conforme Blessa (2007, p.29) 
 

A atmosfera refere-se ao design de um ambiente por meio de comunicações 

visuais, iluminação, cores, música, aromas para estimular as respostas 

emocionais e de percepção dos clientes que, ao final, poderão influenciar seu 

comportamento de compra. 

 

 

Durante a compra, a visão é o sentido humano responsável pelo processo de 

escolha, acredita-se que seja o mais importante dos sentidos, pois é por meio deste que 

recebemos a maioria dos estímulos no ponto de venda. Para Blessa (2007), a 

comunicação visual deve chamar a atenção do consumidor, sinalizar, e informar, através 

de uma linguagem fácil, e esta deve ser renovada constantemente, para que o 

consumidor não se canse. 

Em relação ao som, a música cria envolvimento, pois tem o poder de 

acrescentar ou até mesmo depreciar o ambiente comercial. Conforme Blessa (2007) esta 

deve acompanhar o momento das compras, ou seja, em horário de pico, o som deve ser 

mais acelerado, estimulante, conseguindo agradar a todos os gostos. Quando há pouca 

movimentação, aconselha-se a colocação de músicas suaves e calmas. 

As combinações de cores devem atrair o público alvo ou destacar 

mercadorias, além de traduzir uma relação com o produto, correspondendo ao que o 

consumidor espera. Certas cores produzem maior estímulo e outras menos, 

considerando cada tipo de produto. Para Zamberlan (2010) crianças são atraídas por 

cores primárias (vermelho, azul, amarelo e verde).  

A iluminação é responsável por deixar o ambiente mais claro, destacar 

mercadorias, decorar espaços especiais e acompanhar o estilo e “personalidade” da loja. 

Tem ainda como propósito criar sensações e modificar cores e perspectivas, criando e 

influenciando emoções. Segundo Blessa (2007, p. 35), “um plano de iluminação pode 

sugerir classe, privacidade, atendimento personalizado ou, ao contrário, pode sugerir 

autosserviço, praticidade ou desconstrução”. 

O estímulo tátil é importante na aquisição de um produto, pois as pessoas 

procuram tocar aquilo que os atrai. E muitas vezes este contato direto com o produto faz 

com que o comprador possa sentir o material utilizado na confecção do produto. Na 

concepção de Underhill (1999), tocar objetos que serão utilizados é importante para 

saber se são realmente adequados, se possuem textura, peso e detalhes desejados. 

 O paladar é um sentido complexo para ser explorado no ponto de venda, 

pois deve levar o consumidor à provar e degustar o produto. Para Lindstrom (2007), as 
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cores influenciam bastante na aparência do alimento e podem levar a pessoa a deixar de 

consumi-lo, assim como aguçar o seu desejo. 

É necessário analisar o aroma, que também provoca sensações no 

consumidor, pois um perfume ou cheiro dá personalidade ao ambiente, pode evocar 

lembranças ou mesmo relacionar sentimentos e desejos, como a saudade, fome, 

felicidade, atuando como forte estímulo ao consumo. Segundo Lindstrom (2007), as 

essências evocam sensações, lembranças e associações, o aroma nos afeta 

significativamente, mas não pensamos nela para o nosso bem estar. 

Outra questão importante com relação ao merchandising é o papel 

importante das vitrines que têm o objetivo de atrair pessoas com as exposições dos 

produtos oferecidos pela loja. Para Godoy (2004), a vitrine deve gerar o impulso da 

compra, ou seja, ela precisa ser preparada para vender por si só, como se não 

dependesse do vendedor. 

As técnicas utilizadas para exibição e apresentação dos produtos têm o 

propósito de tornar o ambiente receptivo ao público e com isso incentivar as vendas. 

Com o auxilio dos estímulos sensoriais é possível motivar o consumidor ou até mesmo 

incentivá-lo a permanecer na loja por mais tempo. Para que se criem sensações e a 

atmosfera da loja seja mais atrativa são planejados materiais de ponto de venda com 

intenção de chamar a atenção dos consumidores. 
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3 METODOLOGIA 

 

Quanto ao procedimento metodológico, o presente estudo, refere-se a uma 

pesquisa de natureza qualitativa, tendo como ponto principal a afirmativa de Michel 

(2005), a verdade não se comprova através de números ou estatísticas, mas se confirma 

de forma que haja uma experimentação empírica, ou seja, através de comprovações a 

partir de análise feita de forma detalhada e consciente. Vale ressaltar que com o uso de 

referências bibliográficas espera-se agregar mais conhecimento e aprofundamento para 

dar sustentação teórica ao estudo, Lakatos e Marconi (1992) afirmam que o objetivo da 

pesquisa bibliográfica é colocar o pesquisador em contato direto com tudo aquilo que 

foi escrito sobre determinado assunto. 

Quanto ao nível o estudo pode ser considerado como exploratório, já que 

estabelece métodos, técnicas e alguns critérios para a elaboração da pesquisa, uma vez 

que visa oferecer informações sobre o objeto estudado e serve também para o 

pesquisador se familiarizar com o mesmo. Michel (2005) afirma que o estudo 

exploratório tem por finalidade auxiliar na definição de objetivos e levantar informações 

sobre o objeto de estudo. Neste estudo acontece o aprofundamento do assunto, com os 

objetos teóricos (comportamento do consumidor infantil) e empíricos (comportamento 

do consumidor infantil na loja Sweet Planet). No caso desta pesquisa, optou-se por um 

método que favorece o objetivo de observar as crianças no ato do consumo diretamente 

no ponto de venda, a fim de identificar as atitudes comportamentais desse consumidor. 

A loja observada localiza-se na Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 1139, região central 

da cidade de Santa Maria/RS.  

Em um contato prévio realizado em caráter informal com um dos 

vendedores, verificou-se a possibilidade da realização do estudo na empresa, e ainda 

para buscar informações preliminares com relação ao ambiente. Esta verificação inicial 

permitiu ainda incluir alguns itens importantes na observação desenvolvida e 

apropriados aos objetivos do estudo, ou seja, auxiliou na elaboração do roteiro utilizado 

para a pesquisa no PDV e o comportamento das crianças neste local. 

Neste estudo, quanto ao grau de estruturação optou-se pela observação 

semi-estruturada por ser mais adequada neste contexto e por permitir maior segurança 

ao investigador. Ainda, referente a essa estrutura, segundo Manzini (2004) a observação 

é direcionada por um roteiro previamente elaborado composto por questões abertas. 

Desse modo, a observação foi conduzida através de um roteiro onde se encontravam 
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algumas questões gerais: volume médio de crianças na loja durante a observação; quem 

eram os acompanhantes do P.A; tempo de permanência dentro do PDV; relações sociais 

estabelecidas com outras crianças; como acontece a ação de escolha do produto; 

elementos da loja que chamam a atenção do público alvo e se os influenciam; 

argumentos utilizados pelas crianças para convencer os pais; materiais publicitários 

encontrados no PDV e apelos publicitários em nível de merchandising expostos no 

PDV. Para tanto, optou-se por utilizar a observação direta, realizada pelo próprio autor 

dentro do ponto de venda. A observação direta não participante, ou também chamada de 

passiva, para Michel (2009) é aquela que envolve a obtenção de dados pelo contato 

direto com a fonte, mas sem integrar-se a ela, permanecendo neutro. Neste caso, o 

observador presenciará o fato no ambiente real onde ocorre, mas não participará dele, 

assim deixará de se envolver pelas situações. As observações se deram nos dias 

11/10/2014 (anterior ao dia das crianças) e 23/10/2014 (posterior ao dia das crianças). 

Os horários escolhidos respectivamente foram das 11h às 12h30 e 17h30 às 19h. Após a 

observação as respostas do formulário de perguntas serão relacionadas com o problema 

de pesquisa, objetivos e comparadas com os autores utilizados. 

3.1 A SWEET PLANET 

 

Embora os brinquedos possam ser considerados coisa de criança, ao se 

observar como setor econômico é possível identificar sua importância para o mercado 

mundial. A história da Sweet Planet começou no ano de 1993, quando dois irmãos 

decidiram arriscar-se em um mercado que mexe com sonhos e fantasias próprios da 

infância. A primeira loja foi inaugurada na Rua do Acampamento nº 139 em Santa 

Maria, e começou a comercializar ursos de pelúcia e balas coloridas que chamam a 

atenção, especialmente das crianças, por serem coloridas, terem formatos diferenciados 

(como bichos, frutas e outros) e também pela forma de apresentação com expositores 

que permitem que o produto fique visível ao público, além de possibilitar que o mesmo 

possa ter acesso e escolha a quantidade que pretende comprar.  

Com a necessidade de expandir o comércio e ainda atingir um número 

maior de consumidores, os proprietários identificaram que seria interessante transferir a 

loja para o Shopping Monet também localizado na cidade, por ter uma grande 

circulação de pessoas. A aposta deu certo, segundo o gerente da loja, pois por ser um 
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local mais amplo aliado ao movimento do shopping houve o crescimento da empresa. E 

ainda em 2002 foi aberta outra loja no Shopping Santa Maria, localizada no calçadão da 

cidade, até 2007. 

Atualmente a loja encontra-se na Rua Floriano Peixoto, nº 1139, local que 

está há sete anos e também no Royal Plaza Shopping desde 2009. Durante esse tempo 

as duas lojas passaram por algumas mudanças no salão de vendas, como a pintura das 

paredes nas cores vermelho, azul, amarelo e laranja, além da inclusão de elementos de 

merchandising que serão analisados no presente estudo mais adiante. Os funcionários 

são treinados para entender melhor os seus consumidores de modo que possam auxiliá-

los na hora da compra, para isso são realizados treinamentos periódicos tanto sobre os 

produtos comercializados pela empresa, quanto com relação a técnicas de vendas para 

aprimorar os conhecimentos dos colaboradores. 

A loja funciona de segunda a sábado e a época de maior circulação de 

público e vendas acontece no período que antecede ao Dia das Crianças e ao Natal, em 

razão de serem datas que os brinquedos são mais procurados. Para assegurar a 

disponibilidade dos lançamentos de produtos, a empresa conta com fornecedores de 

brinquedos como Mattel, Hasbro, Grow e DTC, marcas conhecidas que dispõe de um 

variado mix de produtos e permite oferecer novidades aos clientes da Sweet Planet. 

 

 

Figura 1: Loja Sweet Planet. Fonte: O autor . 
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4 ANÁLISES 

 

Para a realização da análise do comportamento infantil no ponto de venda 

da Sweet Planet em Santa Maria, foram previamente definidos os dias 11/10/2014, 

sábado (anterior ao dia das crianças) e o dia 23/10/2014, quarta-feira. A proposta foi 

entender em caráter mais próximo e identificar como se dá o comportamento do público 

no período em que acontece uma das datas comemorativas que mais movimenta o setor 

de brinquedos, além do Natal. 

 

4.1 ANÁLISE SWEET PLANET ANTERIOR AO DIA DAS CRIANÇAS 

 

No dia 11 de outubro a partir das 11h às 12h30, foi realizada uma 

observação com o objetivo de analisar o comportamento infantil na loja Sweet Planet. 

Dentre os pontos que foram identificados, foi observado que as crianças normalmente 

chegavam acompanhadas de seus familiares (predominância da presença feminina), 

demonstravam estar animadas e atentas aos produtos que estavam disponíveis. Assim 

que os clientes entravam no PDV um atendente se dirigia a eles colocando-se à 

disposição para auxiliar. Segundo Blessa (2007) cabe ao funcionário se comunicar com 

o consumidor, seja para informar detalhadamente sobre um produto, ou até para saber se 

está tudo de acordo com o que é preciso. Fato que pode ser observado como 

procedimento que acontece na loja. 

O que chamou a atenção foi que as crianças se mostravam decididas sobre o 

que queriam, ao mesmo tempo em que apresentavam um comportamento individualista, 

ou seja, sem interagir com as crianças que estavam presentes na loja, talvez pelo fato de 

não se conhecerem. Para Gesell (1998) o fato de a criança estar em processo de 

desenvolvimento faz com que ela ainda não saiba lidar com seus sentimentos e por isso 

manifesta sua individualidade e mudanças de humor repentinas.  

Vale salientar que cada criança apresentava uma maneira única de se 

comportar, mas que trazia consigo atitudes que poderiam ser comparadas com a de 

outras crianças da mesma faixa etária. As crianças com até 2 anos de idade eram 

carregadas no colo e observavam atentamente tudo a sua volta, essa característica 

segundo Santos (2000) é do “Universo das observações”, na qual a criança está se 

descobrindo e é apresentada as compras acompanhada dos pais. Para as que 
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aparentavam estar na faixa etária dos 3 aos 5 anos, já se desprendiam dos pais e 

tomavam suas próprias decisões na escolha do presente. Para o autor, essa personalidade 

é denominada “Universo da indagação”, pois a criança manifesta seus desejos de 

compra e começa a fazer solicitações aos pais, é a fase do “eu quero”. Enquanto para as 

que aparentavam ter entre 6 e 12 anos já apresentavam uma pequena noção de preço, 

pois faziam comparações com os tamanhos dos brinquedos “mãe, olha que grande, e ta 

barato”.  Vale ressaltar que os pais muitas vezes questionavam principalmente sobre o 

preço, mas acabavam cedendo por insistência da criança. Essa particularidade segundo 

Santos (2000) é do “Universo racional”, no qual a criança começa a imitar a postura dos 

pais.  

Também se pôde observar que algumas crianças entravam no PDV 

fantasiadas de personagem dos desenhos animados, e prontamente iam procurar onde 

estava o brinquedo representado por ela. Essa informação é corroborada por Santos 

(2000) que afirma que o personagem representa um universo imaginário, trazendo para 

a criança uma dimensão mágica através das capacidades excepcionais que permitem à 

criança a fuga da sua rotina. 

Durante o tempo de permanência na loja (15 a 30 minutos) as crianças 

estavam focadas e queriam vários brinquedos ao mesmo tempo, enquanto seus pais 

explicavam que ela ganharia somente um, em razão da data comemorativa. Vários 

argumentos foram utilizados para tentar convencer os pais a realizar a compra, mas os 

que mais se destacaram pela quantidade de vezes foram as palavras: “eu quero”, “não 

tenho esse”, “eu preciso”. Durante o tempo de observação foram contabilizas 53 

crianças que entraram no PDV. 

4.2 ANÁLISE SWEET PLANET POSTERIOR AO DIA DAS CRIANÇAS 

 

 

No dia 23 do mês de outubro, a partir das 17h30 até 19h, observou-se um 

número inferior de crianças em comparação com o dia 11 de outubro. A criança 

chegava acompanhada de algum familiar (predominância feminina) e se dirigia 

diretamente ao brinquedo. Após insistir muito “eu quero, eu preciso, por favor”, pegava 

o brinquedo e já se dirigia ao caixa, alguns pais cediam ao pedido, e outros 

argumentavam que a criança havia ganhado presente no dia das crianças e que “hoje 
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não era dia de ganhar”. Para não deixar de dar um presente os pais compravam doces 

que também são comercializados na loja como forma de compensar o pedido inicial.  

Observou-se que algumas crianças (por volta de 9 anos) encontravam-se no 

PDV sozinhas, e quando perguntadas pelo vendedor, o que elas gostariam, elas 

respondiam que estavam “dando uma olhadinha” e que no outro dia voltaria com seus 

pais. Durante a tarde, o argumento mais utilizado foi: “eu quero”, por aquelas que foram 

acompanhadas dos pais. 

Antes de saírem do PDV as crianças ainda davam uma última olhada nos 

produtos das prateleiras e expositores, para verificar os demais produtos. Vale ressaltar 

que durante o tempo de observação foram contabilizas 9 crianças e que em média o 

tempo de permanência no PDV foi de no máximo 15 minutos. 

 

4.3 ANÁLISE DO MERCHANDISING DA SWEET PLANET 

 

 

A vitrine é basicamente o cartão de visitas do PDV, é através dela que o 

consumidor vai conhecer a loja e ter seu interesse despertado ou não pelos produtos ali 

expostos. Para que o trabalho seja eficiente é importante analisar o público alvo que se 

quer atingir, para se adequar o tipo de produto assim como a forma de exposição. 

 A Sweet Planet por ser uma loja localizada no centro da cidade e defronte a 

rua tem um fluxo relativamente grande de pessoas (pais e filhos dos colégios Marista 

Santa Maria e Franciscano Sant’Anna) que transitam em frente à mesma. É possível 

perceber uma preocupação em expor o máximo de produtos na vitrine. Nota-se que não 

há muita preocupação com a organização dos produtos em categorias ou mesmo tipos. 

Os brinquedos são reorganizados semanalmente, principalmente quando alguma 

novidade chega, ela é exposta na vitrine para sinalizar a sua disponibilidade, conforme 

informações do vendedor. 
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Figura 2: Vitrine loja Sweet Planet. Fonte: O autor. 

A atmosfera de compras refere-se ao ambiente adequado para o consumidor, 

que deve ter uma preparação no salão de vendas através de características que possam 

favorecer a compra. Ao entrar na loja Sweet Planet, o consumidor se depara com alguns 

elementos de comunicação visual, aroma presente em doces, iluminação, cores, 

estímulo do tato, balcão de atendimento, expositores, organização das prateleiras, que 

serão analisados a seguir. 

 

 

Figura 3: Atmosfera da loja Sweet Planet. Fonte: O autor. 
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No balcão de atendimento da loja, os consumidores também podem fazer os 

pedidos e são atendidos, neste local também está o caixa que é destinado ao 

recebimento do valor das vendas e processamento dos pedidos. Vale ressaltar que a 

altura do balcão não é tão alta (cerca de 1,10 m), justamente para poder atender o 

público infantil e adulto. 

 

Figura 4: Balcão central da loja Sweet Planet. Fonte: O autor. 

 

Outro item importante da loja são as cores utilizadas que têm características 

que servem para chamar a atenção, despertar sensações e influenciar o consumidor. 

Segundo Blessa (2007) crianças são atraídas por cores primárias (vermelho, azul, 

amarelo e verde). Dentro da loja Sweet Planet encontram-se quatro cores 

predominantes, entre elas: vermelho e amarelo pintando as paredes, azul e laranja nos 

pilares de sustentação. Para o autor Zamberlan (2010, p.171) a cor vermelha “atrai 

sucesso e prosperidade, melhora a autoestima, é energizante e estimula os 

relacionamentos”. Azul é a cor da tranquilidade, traz serenidade e descanso. Amarelo é 

a cor da energia, expande a imaginação e dá clareza às ideias. E a cor laranja é 

conhecida como a cor da criatividade, estimula o intelecto e a comunicação.  
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Figura 5: Cores usadas na loja Sweet Planet. Fonte: O autor. 

 

A iluminação transmite uma sensação de limpeza e ambientes bem 

iluminados ficam agradáveis e consequentemente atraem consumidores. Para Blessa 

(2007) a iluminação destaca partes atrativas da loja e disfarça partes visualmente 

desagradáveis, que não podem ser mudadas. Na Sweet Planet, encontram-se lâmpadas 

focais na área frontal da loja (vitrine), com o objetivo de destacar os brinquedos, e no 

restante usaram-se lâmpadas fluorescentes (frias) que iluminam de forma geral o 

ambiente. 
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Figura 6: Iluminação da loja Sweet Planet. Fonte: O autor. 

 

Compramos não só com os olhos, mas também com uso das mãos. As lojas 

que incentivam o contato com o produto ganham em relação às demais, uma vez que é 

importante sentir a característica de um produto e a sensação que o toque passa, ainda 

mais quando se trata de um público bem específico como o infantil. Para Gesell (1998) 

a criança de 0 a 2 anos de idade, está se descobrindo e superando desafios, o de tocar, de 

pegar, de sentar, caminhar etc. É possível notar que alguns brinquedos encontrados na 

loja, como por exemplo o produto da Figura 7, destinado para crianças dessa faixa 

etária. A embalagem não tem nenhum material que evite o contato direto da criança 

com o brinquedo. 
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Figura 7: Estímulo do tato. Fonte: O autor. 

 

Com relação ao paladar e o olfato, estes são os sentidos que estão 

intimamente ligados, se o alimento for aprovado pelo olfato, provavelmente será 

aprovado pelo paladar, para o autor Lindstrom (2007) é possível destacar o cheiro sem 

incluir o sabor, o sabor está intimamente relacionado ao cheiro, assim como a forma e a 

cor. Na loja Sweet Planet encontra-se uma variedade de balas e guloseimas, com vários 

sabores e cores atraentes, que podem estimular o consumidor e aflorar as sensações de 

desejo. 
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Figura 8: Estímulo do olfato e paladar. Fonte: O autor. 

 

Para manter o ambiente com uma temperatura agradável existem 

condicionadores de ar Split, em pontos estratégicos. No PDV, é de suma importância 

manter um ambiente arejado para que o consumidor sinta-se confortável e possa ser 

incentivado a conhecer os produtos, permanecendo mais tempo no local e 

posteriormente adquiri-los.  

 

 

Figura 9: Ambiente arejado. Fonte: O autor. 
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Na Sweet Planet as prateleiras têm um fator primordial para que o 

consumidor visualize o produto desejado, dessa forma, a arrumação das mercadorias 

segue o movimento natural dos olhos. Na loja nota-se que há uma divisão por gêneros 

(menino e menina), e por idade, conforme a Figura 10. Quanto aos gêneros, os 

brinquedos para os meninos estão na parte frontal da loja, onde se encontram carros e 

bonecos de várias marcas. E para as meninas, estão na parte traseira da loja, onde se 

encontram vários tipos de bonecas e marcas. Vale ressaltar que os brinquedos para os 

dois gêneros tem um espaço reservado da loja, que se encontra na área em diagonal a 

porta de entrada e saída. Quanto a idade, os produtos destinados a crianças de até 4 

anos, encontram-se no lado esquerdo da loja, como brinquedos de montar e que 

produzem sons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto aos expositores encontrados na loja, são materiais que chamam a 

atenção, e com isso apresentam e ajudam a vender o produto. Neste caso, são colocados 

diretamente no chão ou na vitrine.  Na loja, encontram-se dois expositores que 

Figura 10: Organização das prateleiras. Fonte: O autor 
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apresentam produtos específicos, nestes casos: carrinhos da marca Hot Wheels e 

brinquedos para bebês da marca Fisher Price.  

 

 

Figura 11: Expositores. Fonte: O autor. 

 

Em geral, o planejamento relacionado ao merchandising da loja Sweet 

Planet analisado neste estudo atende ao que os autores pesquisados no referencial 

teórico sugerem. É possível perceber também que o PDV atende os critérios no sentido 

de envolver o cliente através de um ambiente agradável e com elementos atraentes. 

  



42 
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo do desenvolvimento do presente trabalho, elaborou-se uma 

pesquisa com percursos metodológicos e recursos bibliográficos abrangentes a respeito 

do consumo infantil. Neste contexto, buscou-se observar a partir do comportamento das 

crianças, como acontece a ação de escolha dos produtos por esse público; apontando os 

elementos de merchandising que pode influenciar nas escolhas; e identificando os 

argumentos utilizados para convencer os pais do que querem, ou melhor, precisam de 

algo. Tais situações analisadas se passam dentro do ponto de venda Sweet Planet, 

localizado em Santa Maria/RS, e têm duas datas como referência, o Dia da Criança e 

um dia normal de vendas, posterior a data comemorativa. 

Através da observação foi possível perceber que as crianças têm como 

agentes influenciadores, a família, os amigos e os meios de comunicação, que são quem 

mais as crianças tem contato diário. A televisão neste caso serve como meio de entreter 

o público infantil e mantê-lo informado sobre os brinquedos que estão em evidência no 

mercado. Tanto é que as crianças influenciavam os pais na hora compra, pois 

solicitavam algum produto, e apresentavam argumentos para reforçar esse pedido, em 

boa parte das vezes ganhavam o solicitado, principalmente no Dia das Crianças. No dia 

normal quando pediam algo, e não eram atendidas pelos pais, faziam “birra” até ganhar 

alguma coisa, neste caso, os doces serviam como meio de compensar o pedido inicial. 

Observou-se que na data anterior ao Dia das Crianças, a loja recebeu um 

volume considerável de adultos e crianças. E as crianças, por sua vez, apresentavam um 

comportamento individualista, com pouco ou nenhuma interação com as demais, 

praticamente só com seus responsáveis. E apresentaram outro comportamento, que para 

o pesquisador, foi definido como ágil, como se quisessem garantir o quanto antes o 

brinquedo, para levar para casa. 

Durante a observação no PDV, notou-se que quem acompanhava as crianças 

na maioria eram pessoas do sexo feminino e pareciam mais seguras quanto aos 

investimentos em brinquedos. O comportamento das crianças que já caminhavam era 

parecido às demais, independente da idade, pois se dirigiam até o produto desejado, e 

imediatamente pagavam o brinquedo e analisavam atentamente, o que demonstrou que 

já tinham conhecimento anterior da estrutura da loja e o local onde se encontrava o que 

desejavam.  
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Um fator que merece destaque com relação à escolha da loja da Sweet 

Planet é a localização da mesma, pois está situada entre o Colégio Marista Santa Maria 

e o Colégio Franciscano Sant’Anna, e próximo ao calçadão da cidade. Esta posição 

facilita a circulação de pessoas, especialmente pais e filhos, alunos das escolas citadas, 

em frente ao PDV.  

Vale salientar que a Sweet Planet utiliza de variados recursos para chamar a 

atenção do consumidor, neste caso, se tratando do segmento infantil, apresenta uma 

estrutura com um mix variado de opções. Ao entrar na loja, são notáveis as ferramentas 

de merchandising, encontradas nas cores das paredes e pilares; arrumação das 

prateleiras por gênero e idade; iluminação direcionada para os brinquedos como forma 

de ressaltar os detalhes; estímulo ao paladar e olfato principalmente nos doces vendidos 

na loja; e ao tato, em brinquedos que é possível tocar e sentir a textura e propriedades. 

Além disso, um balcão central em que o atendente tem contato com o consumidor, ao 

mesmo tempo em que tem controle do que acontece em volta etc. Acredita-se que é uma 

loja bem estruturada, de modo que atenda as expectativas do consumidor. 

Ao término deste trabalho, pode-se afirmar o crescimento do autor, através 

dos conhecimentos adquiridos durante a realização do mesmo. Acredita-se que este 

estudo contribuirá para um maior entendimento do mercado infantil, acrescentando de 

forma positiva ao campo da pesquisa, trazendo novos conhecimentos e olhares para esse 

assunto.  
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