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1. RESUMO 
 

O presente trabalho aborda a importância da gestão da marca nos dias atuais 

e a sua utilização no mercado infantil. Assim será evidenciada a importância do bom 

posicionamento principalmente nos casos em que a marca vira sinônimo do produto. 

Espera-se mostrar que o branding é a ferramenta ideal para explorar esse nicho, 

pois as crianças são mais influenciáveis e suas escolhas refletem em grande parte 

do consumo familiar. Por meio de uma pesquisa de campo de degustação às cegas 

em Fernandópolis (SP), será analisado o nível de influência da marca no público 

infantil. 

 
2. INTRODUÇÃO 
 

Com a crescente demanda do público infantil e sua influência nas decisões de 

compras das famílias, o branding é uma ferramenta importante como estratégia de 

fidelização. “O branding é um sistema gerenciamento das marcas orientado pela 

significância e influência que as marcas podem ter na vida das pessoas, objetivando 

a geração de valor para os seus públicos de interesse” (CAMEIRA, 2013, p.44) 

Atualmente as crianças representam grande parte do mercado consumidor, 

por isso é interessante utilizar o branding voltado para o público infantil. Por terem 

sentidos mais aguçados que os adultos, as crianças são vulneráveis as 

propagandas, tornando-as alvo fácil das marcas que usam mensagens 

sensorialmente aprimoradas. (LINDSTROM, 2003) 

A pesquisa aborda desde o conceito de marca até metonímia, tudo com foco 

no público infantil. Ao fim deste trabalho será analisado e descrito qual o nível de 

influência que as marcas exercem sobre o consumidor infantil.  Objetiva-se descobrir 

por meio de uma degustação às cegas se essa influência interfere ou não nas 

escolhas. 

 

3. OBJETIVO 
 

Os objetivos da presente pesquisa são evidenciar a importância das 

estratégias do branding nas empresas e analisar o quanto o mercado consumidor 

infantil vem se destacando. Visa também descobrir se a marca pode influenciar as 

crianças na escolha dos produtos ou se o sabor e a qualidade são fundamentais. 

 



4. METODOLOGIA 
 

Foi realizada inicialmente uma pesquisa bibliográfica exploratória para 

abordar o tema de acordo com a visão dos principais autores. Posteriormente será 

realizada uma pesquisa de campo com aplicação de dois questionários quantitativos 

a partir de uma degustação às cegas. O púbico pesquisado serão crianças de 7 a 9 

anos de Fernandópolis (SP). A quantidade foi definida levando em conta o total de 

7.053 crianças matriculadas nas escolas de Ensino Fundamental na cidade, de 

acordo com IBGE. Foi utilizada a calculadora de amostra online, aplicado com 5% 

de erro amostral e 90% de confiança, chegou-se ao resultado total de 261 crianças, 

que responderão os questionários proporcionalmente entre escolas estaduais, 

municipais e particulares. Para elaboração final do trabalho será feita tabulação, 

análise e considerações finais de acordo com a coleta de dados. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 
 

Uma das áreas do marketing é a responsabilidade de construir a imagem da 

empresa na mente do consumidor, uma preferência na vida do mesmo, assim 

estando muito além da propaganda. O termo para esse processo é branding 

(KOTLER; KELLER, 2006). 

No século XXI o branding vem se sobressaindo nas organizações como 

ferramenta diferenciada de competitividade, para atrair mais clientes. Branding é 

definido como um conjunto de atividades que visa otimizar a gestão das marcas de 

uma organização como diferencial competitivo (KELLER; MACHADO, 2006). 

Um indicador que mostra o quanto o branding deu certo é quando a marca se 

torna sinônimo do produto. Algumas marcas, ao longo da história atingiram esse 

status. Quando um termo é usado por outro, usamos a metonímia, que segundo o 

dicionário Michaelis, é definida como uma figura de linguagem que tem por 

fundamento a proximidade de ideias. Trata-se do uso de uma palavra por outra, 

explorando a relação entre elas. 

As marcas são utilizadas há muito tempo como um diferencial para os 

produtos e realizam funções importantes: identificam o fabricante e permitem aos 

consumidores atribuir responsabilidade a um determinado fabricante ou fornecedor. 

Com o consumidor infantil não é diferente. 



Com o aumento da importância dos desejos das crianças na decisão de 

compra e consumo das famílias, cada vez mais estudiosos estão procurando 

analisar o tema. Os estudos deixam em evidência como as famílias são 

influenciadas pelas crianças e como isso reflete na vida adulta. Blackwell, Miniard e 

Engel (2005) afirmam que muito do que é aprendido durante a infância reflete no 

consumo durante a vida. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 
 

Com a pesquisa bibliográfica pode-se observar o quão importante é o estudo 

e aplicação das estratégias de branding no mercado e como o consumidor infantil 

tem lidado com tudo isso, principalmente quando a marca substitui o produto. Assim, 

o branding voltado para as crianças é de extremo valor para a conquista da 

fidelização e encantamento do cliente. Os principais autores desse tema afirmam 

que o público infantil é facilmente influenciado pelas marcas. Com a pesquisa de 

campo espera-se que essas afirmações sejam comprovadas, ou seja, após análise 

dos resultados a maioria das crianças escolherão os produtos motivadas pela marca 

mais famosa e não pelo sabor experimentado. 
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