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RESUMO 

 

 

Neste trabalho, realiza-se um estudo de caso que explora o uso do marketing de 

experiências na Ri Happy Brinquedos da cidade de Macaé, estado do Rio de Janeiro, explorando 

as possibilidades do uso do marketing de experiências por este estabelecimento, antes e durante 

a pandemia de Covid-19. Para tal, busca-se primeiramente o estudo das teorias publicadas sobre 

o assunto, buscando embasamento para o trabalho através de referencial teórico. Os dados 

foram coletados através de pesquisa documental da empresa e observação ativa do cotidiano da 

Ri Happy. Além disso, foi realizada uma entrevista em profundidade com o ex-gestor da loja 

que trouxe informações importantes sobre o tema. A análise dos resultados baseia-se na 

entrevista feita e em documentos consultados, levando-se em consideração pontos importantes 

como o marketing de experiências em um momento específico como a pandemia. Ao fim desta 

análise, são apresentadas as conclusão e sugestões para futuros estudos. 
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Marketing Infantil; Marketing De Experiência; Estudo De Caso; Loja de Brinquedos 
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ABSTRACT 

 

 

This study presents a case that explores the use of the experiential marketing in a 

franchise toy store called “Ri Happy” specifically in the town of Macaé on the state of Rio de 

Janeiro. The purpose is to understand the possibilities of the experiential marketing used by this 

establishment before and after the Covid-19 pandemic. For such, it was researched published 

theories on the matter, looking for the foundation of this study. Afterwards, the data was 

collected through documental research of the company and active observation of the daily 

routine of the store. Furthermore, an interview was applied with the ex-manager of the business 

which brought new information on the subject. The analysis of the results is based on the 

interview and in researched documents all taking the specific pandemic issues in consideration. 

At the end of this study, the conclusions and suggestions for future studies are exposed. 
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Marketing To Children; Experiential Marketing; Case Study; Toy Store 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O domínio da área de Marketing tem se tornado muito amplo com o passar das décadas. 

O marketing, segundo Kotler e Keller (2019, p.3), “envolve a identificação e a satisfação das 

necessidades humanas e sociais.” Já o senso comum leva a acreditar que o Marketing é 

puramente propaganda. No entanto, a evolução do conceito demonstra que ele é muito mais 

profundo que isso: é o exercício de entender como uma necessidade pode ser saciada através 

de algum serviço ou algo, para que então esse algo possa ser comercializado.  

Dentro do universo do Marketing, podem-se encontrar inúmeras ferramentas para 

atingir o desejo do cliente. O Marketing Experiencial é uma dessas ferramentas que segundo 

Kotler (2019, p.668), “não somente comunica atributos e benefícios como também conecta um 

bem ou serviço a experiências únicas e interessantes.” Muito pode ser feito através dessa 

ferramenta, pois ela tem poder de humanizar a marca, desenvolver laços com o cliente e 

consequentemente gerar valor. Por isso, as empresas têm passado a entender melhor o valor do 

Marketing e a executá-lo de forma excelente em diversos segmentos de mercado. 

Um desses segmentos é o Infantil: um mercado extremamente delicado, porém ao 

mesmo tempo muito visado por gerar cada vez mais lucro. No Brasil, o público infantil vem 

ganhando cada vez mais poder de escolha nas compras de roupas, comidas, brinquedos e etc. 

Fato esse, apontado por Dino na Revista Exame (2018): “O setor voltado para crianças e 

adolescentes está em pleno desenvolvimento e possui um crescimento médio anual de 14% 

como apontam as pesquisas do Sebrae.” Dessa forma, esse grupo representa um potencial 

enorme que está sempre em expansão. Além disso, Dos Santos (2000, p.63) afirma que “elas 

(as crianças) são consideradas por alguns estudiosos, consumidoras ‘três em um’, pois são tanto 

consumidoras atuais, como promotoras de consumo familiar e, finalmente, futuros adultos 

consumidores.” Esses fatos explicam por que o público infanto-juvenil é altamente visado pelas 

grandes marcas atualmente e alvo dessa pesquisa. 

Os efeitos do marketing nas crianças podem ser vistos de forma clara na atualidade: em 

uma pesquisa nacional, Dos Santos (2000) afirma que a publicidade (principalmente 

representada pela televisão) é peça chave para gerar desejo nas crianças. Esse fato pode ser 

confirmado, pois a grande parte dos pequenos já conhece as marcas de sua preferência e sabem 

até mesmo cantar as músicas de comerciais de tv. O assunto em questão tem ganhado mais 

notoriedade com o passar dos anos e um fato que demonstra isso é que foi até mesmo tema de 

uma redação do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) no ano de 2014; Segundo Lourenço 
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(2017), a redação com o título “Publicidade Infantil em Questão no Brasil” fez milhares de 

alunos pensarem sobre os limites da propaganda direcionada a crianças no Brasil, assim como 

suas legislações e devidas problemáticas. 

 Mais recentemente, com a maior digitalização da população brasileira, a internet se 

tornou um poderoso meio de publicidade infantil fazendo com que a programação para crianças, 

que antes era somente em horários específicos por dia ou em canais pagos, agora pudesse atingi-

las a qualquer hora do dia e em qualquer lugar. Isso causou um grande impacto na nova geração 

trazendo novas oportunidades de negócios, mas também fazendo com que alguns segmentos 

tivessem que se reinventar. 

Um desses segmentos é o de brinquedos, que está em constante crescimento no mercado 

nacional. De acordo com a ABRINQ (Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos), 

“o faturamento da indústria brasileira de brinquedos fechou o ano de 2019 em R$ 7,3 bilhões, 

um crescimento de pouco mais de 6% sobre o ano anterior.”  

O setor se manteve aquecido mesmo em meio a recente pandemia do coronavírus, tendo 

que se reinventar para continuar faturando: as lojas foram extremamente afetadas com os 

chamados “lockdowns” (fechamento obrigatório), que pegaram de surpresa os investidores 

nacionais em março de 2020. Mesmo com a reabertura gradual das lojas o comércio foi 

tremendamente impactado pela pandemia. 

Neste contexto, a presente pesquisa realizou um estudo de caso na Ri Happy, uma loja 

de brinquedos na cidade de Macaé – RJ, com o objetivo de analisar o marketing de experiências 

da mesma, fazendo um comparativo entre a experiência na loja antes e durante a pandemia.  

O presente estudo se organiza em quatro capítulos: primeiramente, o presente capítulo 

descreve a introdução ao tema de pesquisa e lista seus objetivos. No capítulo dois é apresentado 

o referencial teórico. Ele contém todo o embasamento científico da pesquisa, que foi encontrado 

através de livros e sites sobre os temas. Alguns dos assuntos abordados são: Marketing, 

Marketing Infantil, Marketing de Experiências. 

No capítulo três se encontra a Metodologia do trabalho. Nesse momento, é demonstrada 

a pergunta principal da pesquisa, que tipo de pesquisa foi feita, seus métodos de coleta de dados, 

como foi o tratamento de dados e as limitações do estudo. 

No quarto capítulo são expostos os resultados encontrados. O quinto capítulo encerra 

com as conclusões finais sobre a pesquisa, bem como sugestões para pesquisas futuras. 

O sexto capítulo se trata das referências bibliográficas utilizadas na pesquisa e o sétimo 

o apêndice. 
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1.1 Objetivo Do Estudo 

 

O propósito dessa pesquisa é investigar como a loja de brinquedos infantis Ri Happy 

Brinquedos promove o marketing de experiência e como a aplicação deste foi alterada devido 

à pandemia de COVID-19. 

 

1.2 Objetivos Específicos 

 

Os objetivos específicos estão listados a seguir: 

• Realizar um panorama sobre Marketing de experiência, Marketing infantil, e o 

Mercado de brinquedos. 

• Entender os valores da Ri Happy Brinquedos.  

• Descrever o ponto de venda.  

• Analisar as ações e ferramentas de marketing de experiências utilizadas antes e 

durante a pandemia de corona vírus. 

 

1.3 Delimitação Do Estudo 

 

A pesquisa se delimita a analisar uma única loja da Ri Happy Brinquedos, localizada na 

cidade de Macaé – Rio de Janeiro, sendo, portanto, um estudo de caso único. A pesquisa está 

focada especificamente no tema de marketing de experiências para o público infantil, ou seja, 

as experiências que são estimuladas pela loja. 

 

1.4 Justificativa  

 

É relevante estudar esse tema, pois ainda há escassos estudos acadêmicos sobre os 

impactos da pandemia de COVID-19 no mercado infantil, em especial, lojas de brinquedos. A 

pandemia agravou diferenças sociais, alterou o mercado como um todo, bem como 

comportamentos. Sendo assim, essa pesquisa traz contribuições para um melhor entendimento 

do cenário atual trazendo aprendizado valioso para o futuro. 

Outro ponto importante é o Marketing de Experiências, que está em crescimento no 

mercado nacional, gerando sérias mudanças em como a sociedade enxerga as marcas. Com a 
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pandemia, o marketing de experiências sofreu impactos, principalmente as experiências 

estimuladas em ambientes presenciais. 

Portanto, o estudo é relevante do ponto de vista acadêmico, por trazer contribuições 

sobre um tema novo e do ponto de vista de gestão, traz insights sobre como a pandemia alterou 

o marketing de experiências em uma loja de brinquedos, podendo ajudar outros gestores de 

negócios. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO  

 

Nesse capítulo é apresentado o Referencial Teórico do estudo, o qual se divide em: 

• Marketing 

• Marketing Experiencial 

• Cinco Dimensões Da Experiência De Consumo 

• A Infância 

• Marketing Infantil 

 

2.1 Marketing  

 

Como já foi apresentado na introdução desse estudo, de acordo com a definição de 

Marketing por Kotler e Keller (2019), o mesmo envolve entender as necessidades humanas e 

satisfazê-las gerando assim um negócio lucrativo. Porém para entender melhor é preciso 

observar os primórdios dessa ferramenta. Conforme Parente (2016, p.8), “a primeira fase é o 

chamado Marketing 1.0, que remete ao período industrial, momento em que o mercado 

dispunha de produtos relativamente básicos e sua função era comercializá-los de forma rápida 

e em escala, obtendo redução de custos e preços de venda”. Nesse contexto, as atividades de 

Marketing eram de certa forma rudimentares, focando no produto que estava sendo ofertado 

aos consumidores. O entendimento da época era que ao passar as características e os benefícios 

do devido item o cliente veria vantagem e tomaria uma escolha racional de compra.  

Esse pensamento conduziu durante bastante tempo toda publicidade de grandes marcas 

e é utilizado até hoje, sendo chamado muitas vezes de Marketing tradicional. Um dos conceitos 

base é o chamado “marketing mix” ou ainda “os quatro p's do marketing” e englobam o produto, 

o preço, a praça e a promoção (CHURCHILL e PETER, 2012). O estudo de Parente (2000), 

por exemplo, conceitua o composto de marketing aplicado ao comércio varejista: segundo a 

autora, ao se criar um produto precisa-se considerar a qualidade, seu ciclo de vida, 

equipamentos e recursos, sua marca e etc.; já quando o assunto é preço, o importante para a 

academia é a definição de qual o objetivo da empresa (se é obter o maior lucro possível ou se é 

acompanhar os preços baixos da concorrência); no tópico promoção aborda-se estratégias para 

atrair e motivar os consumidores e no tópico praça fala-se do local onde a loja está situada, 

podendo ser um centro comercial ou estar sozinha em um devido lugar. 
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Com o passar do tempo e com o surgimento de veículos de comunicação, como a 

televisão, as propagandas tomaram uma nova proporção: milhões de pessoas poderiam ser 

alcançadas simultaneamente. De acordo com Dos Santos (2000), a televisão está presente em 

100% da vida das pessoas atualmente e as empresas perceberam a importância de investir em 

pesquisa na área de marketing, pois as vendas eram dramaticamente impactadas pela 

divulgação. Logo, o mercado procurou aperfeiçoar e criar técnicas para atingir o desejo do 

consumidor.  

A prática do marketing já evoluiu muito desde então. Algumas outras ondas de inovação 

evidenciadas por Kotler (2010) foram a do enfoque no cliente (passando a levar em 

consideração mudanças no acesso à informação) e do foco em valores (nesse momento, o mais 

importante é atingir os desejos e estar na mente do cliente). Tendo isso em vista, o marketing 

continua em constante evolução, pois está sempre sendo impactado por novas tecnologias que 

mudam o comportamento da sociedade. Exemplo disso é a própria internet: em um primeiro 

momento foi utilizada pelas empresas para manter uma comunicação verticalizada com os 

clientes, no entanto, segundo Gabriel (2010, p.78), passou de uma “web da leitura para web da 

participação” trazendo assim uma comunicação horizontalizada entre empresas e clientes. 

Dessa forma, os consumidores passaram a ser vistos como cocriadores de valor para as 

empresas, como exemplo as comunidades de marca que são capazes de criar engajamento, laços 

entre as pessoas e melhores usos da marca (SCHAU et al., 2009). 

É preciso salientar que há muitas áreas que podem ser exploradas no âmbito do 

Marketing. Nesse estudo vamos nos aprofundar em duas áreas: o Marketing Infantil e o 

Marketing Experiencial aos quais falaremos a seguir. 

 

 

2.2 Marketing Experiencial 

 

Do ponto de vista clássico, o trabalho da empresa em fazer marketing é divulgar os 

produtos (suas características e benefícios) e incentivar as vendas com menores perdas 

possíveis. Entretanto, com tempo e pesquisa na área de marketing, identificou-se que essa forma 

de pensar não leva em conta muitos outros fatores envolvidos no ato da venda/compra de um 

produto ou serviço: perspectivas mais modernas apontam para o fato de que os seres humanos 

também são seres emocionais e, por isso, levam emoções em consideração ao fazer todo tipo 

de escolhas, conforme aponta Lima (2009). 
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Em meados da década de 1980, as grandes marcas entenderam que o fator emoção era 

importante no ato da compra e começaram a explorar esse fato. O marco inicial de estudo na 

área é a pesquisa de Holbrook e Hirschman (1982), a qual define-se a experiência de consumo 

como sendo hedônica e consequentemente direcionada por fantasias, diversões e emoções.  

O marketing experiencial nasce então da necessidade do capital de entender melhor, 

seus clientes e realizar investimentos assertivos de seus recursos. Em sua revisão sobre o tema, 

Höpner et al. (2015) afirma que é preciso levar em conta também o pré e o pós atendimento e 

não somente a experiência do momento da compra. Analisa-se, portanto, que a experiência do 

consumidor é mais longa e complexa do que se imaginava levando em conta fatores como a 

expectativa antes da compra, o atendimento durante a compra e a resolução de problemas pós-

venda. 

Exemplos claros como o da “Coca-Cola” podem ser citados: segundo Schmitt (2000) 

em eventos esportivos a marca costumava investir apenas na identificação visual nos estádios 

e, a partir das Olimpíadas de Atlanta em 1996, passou a montar instalações para “ativar” seus 

clientes a consumirem o produto, gerando assim reais experiências com a marca. 

Outro exemplo, dessa vez mais recente, é o festival “Rock in Rio”: o festival de música 

que em sua edição de 2019 recebeu aproximadamente 700 mil pessoas e impactou 140 mil nas 

redes sociais. O evento oferece espaço para marcas patrocinadoras como Itaú, Heineken, Red 

Bull e Natura realizarem ações de marketing experiencial se tornando um ótimo local para 

fortalecer a relação do cliente com as marcas. Segundo Almeida e Paula (2020), em entrevistas 

realizadas com participantes da última edição pode-se identificar que muitas dessas marcas 

ficaram na memória duas semanas após o evento e que, de uma maneira geral, a imagem das 

patrocinadoras tinha sido avaliada como positiva, atingindo seu objetivo principal. Dentre as 

experiências oferecidas pode-se citar a roda gigante do Itaú, a tirolesa da Heineken e o espaço 

futurista da Natura, cada um desses contribuindo para a associação de valores e o fortalecimento 

das respectivas marcas no imaginário do cliente (ALMEIDA e PAULA, 2020). 

Outra pesquisa abordou o uso de músicas pelas marcas, mostrando que a música também 

é capaz de promover uma boa experiência entre marca e consumidor. O uso de música pelas 

marcas faz parte do marketing sensorial, que é uma estratégia muito utilizada para desenvolver 

o marketing de experiências (De DEUS et al., 2019). 

Segundo Schmitt (2000), as experiências são poderosas e podem transformar 

pensamentos negativos de um negócio em positivos, podem substituir a razão por emoção, os 

benefícios funcionais por psicológicos e, portanto, podem impactar a decisão de compra dos 
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clientes. O estudioso estruturou a pesquisa do marketing experiencial e elencou dimensões de 

experiência de consumo, que depois foram comprovadas e complementadas por diversos outros 

acadêmicos. Falaremos mais a fundo no tópico a seguir.  

 

2.2.1 Cinco Dimensões Da Experiência De Consumo 

 

Em diversos estudos, as dimensões da experiência de consumo são abordadas. Trata-se 

de um entendimento complexo: quais canais podem estar sendo utilizados para impactar o 

consumidor? Como uma experiência pode ser criada para atingir dimensões diferentes? Essas 

são algumas das perguntas que os pesquisadores tentaram responder. 

A primeira dimensão é a sensorial, no qual categorizam-se diferentes tipos de 

experiências que os clientes podem vivenciar através dos cinco sentidos: visão, tato, paladar, 

olfato e audição (SOLOMON, 2016). Esses sentidos têm o poder de influenciar o cliente na 

hora da decisão de compra e agem no subconsciente, podendo substituir pensamentos 

puramente racionais, conforme apontam Larocca et al. (2020). 

A visão é o sentido primordial: o marketing já trabalha esse fator desde seu surgimento, 

pois se trata da habilidade de ler, assimilar as cores e é o sentido mais utilizado para despertar 

desejo (LAROCCA, 2020). É através dos olhos que o homem pode ver o produto que tanto 

deseja em um comercial na televisão por exemplo. Magalhães (2005, p.243) analisa o poder 

dos comerciais de brinquedos infantis nas crianças e defende que “utilizar o brinquedo na vida 

real à imagem do que é apresentado em televisão resulta numa mais-valia muito importante que 

motiva o desejo do consumo do brinquedo a par com o consumo efetivo do anúncio televisivo.” 

A audição é também muito importante, pois possui o poder de complementar as 

experiências visuais com o vídeo recurso. Além disso, Chamie, Ikeda e Parente (2012) ao 

analisar diferentes lojas de brinquedos, apontam para a importância da música no comércio 

varejista para a criação de uma atmosfera agradável ao cliente e um melhor aproveitamento das 

vendas. 

O tato se refere ao que se pode tocar e sentir na pele. É através desse sentido que se 

sente confortável em uma roupa ou dorme-se bem em uma cama. Esse sentido é muitas vezes 

decisivo no ato da compra, pois segundo Schmitt (2000), é necessário diferenciar o produto 

através de seus estímulos, para que o mesmo chame atenção do consumidor e o motive a 

comprar. 
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O paladar e o olfato são primordiais quando consideramos o mercado de alimentação, 

pois sem um sabor e um cheiro marcantes o cliente pode facilmente esquecer a experiência que 

teve com a comida da empresa. Ou pior que esquecer, gravar de maneira ruim. Mas não somente 

isso, esses sentidos podem ser utilizados em favor de muitos outros segmentos: com uma 

essência ideal, uma loja pode ficar marcada positivamente para o cliente (LAROCCA et al., 

2020). 

Voltando para as dimensões, a segunda é a do sentir. Esse ato é inerente a uma 

experiência, pois a característica fundamental da mesma é justamente sentir algo: prazer, dor, 

tristeza e etc. Todas as emoções envolvidas no processo são consideradas nessa dimensão: 

segundo Lima (2009), o Cirque du Soleil conseguiu utilizar das emoções para criar uma 

experiência valiosa para o cliente e, por isso, se destacou. 

A dimensão cognitiva é a que remete ao marketing tradicional quando interpela a 

racionalidade para realizar escolhas (SCHMITT, 2000). Experiências que demandam mais 

dessa área envolvem o raciocínio lógico do cliente e, se estivermos falando de varejo, da 

demonstração de um preço atraente. No estudo de Kerin et al. (2007), o preço é apontado como 

sendo formado a partir dos valores percebidos pelo cliente e, portanto, de sua avaliação sobre 

aquele produto ou serviço. 

A ação é uma dimensão que também é abordada pelo pesquisador. Toda ação tomada 

desencadeia diversas reações. Até mesmo a linguagem corporal transmite mensagens às pessoas 

que as interpretam. Uma campanha de marketing com enfoque na ação tende a afetar estilos de 

vida e comportamentos (SCHMITT, 2000). 

A última, porém, não menos importante, é a dimensão relacional. Nesse momento, é 

levado em conta todo o contexto que a pessoa tem de relacionamentos: sua família (por 

exemplo) determinará também como uma experiência será interpretada e armazenada. Além 

disso, quanto mais os clientes de uma determinada empresa se identificarem, maior será o 

sentimento de pertencimento, podendo ser aproveitado pelas empresas, conforme apontado por 

Larocca et al. (2020). 

 

2.3 A Infância 

 

Quando o assunto é a infância, primeiramente é preciso pontuar que o entendimento é 

diferente dependendo do tempo e da sociedade que está sendo analisado. Conforme aponta 

Postman (2005), civilizações clássicas como Grécia e Roma foram desenvolvendo o conceito 
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de educação dos infantes, que até então não tinham tratamento especial, participando até mesmo 

de guerras. Segundo o autor, o conceito se modificou na Idade Média, pois as crianças eram 

consideradas incapazes para guerrear e relações sexuais.  

Foi ao longo da Idade Moderna que, com o avanço de uma moralidade existente no 

mundo ocidental e o desenvolvimento de um conceito de fragilidade, a juventude ganhou um 

olhar mais próximo ao que se tem hoje. Diversos estudiosos produzem sobre o tema de 

desenvolvimento da criança: Ferracioli (1999) afirma que o desenvolvimento do saber é 

realizado em estágios. O autor, baseado em estudos anteriores de seu tempo, elucida a teoria de 

que todas as crianças passam pelas seguintes etapas de aprendizagem:  

• Inteligência Sensório-Motora (até 2 anos de idade): fase em que, por Ferracioli 

(1999, p.184), “a criança procura coordenar e integrar as informações que recebe 

pelos sentidos”; 

• Logo após, tem-se a Inteligência Simbólica ou Pré-operatória (de 2 à 7-8 anos): 

de acordo com Piaget & Inhelder (1978, p.184), “denominam de função 

simbólica, que consiste no poder de representação de objetos ou acontecimentos, 

tomando possível, por exemplo, a aquisição da linguagem ou de símbolos 

coletivos”; 

• No próximo estágio está a Inteligência Operatória Concreta (7-8 anos até 11-

12), em que a criança ainda possui enfoque no que é real, naquilo que está 

próximo de sua realidade; 

• E por último, a Inteligência Operatória Formal (a partir de 12 anos): conforme 

Ferracioli (1999, p.184), seu caráter “é o modo de raciocínio, que não se baseia 

apenas em objetos ou realidades observáveis, mas também em hipóteses, 

permitindo, desta forma, a construção de reflexões e teorias”. 

Os estudos de Piaget influenciaram muito do que se vê na pedagogia moderna e, 

portanto, no avanço do ensino obrigatório, fato que mudou a infância por completo em países 

ocidentais como o Brasil (VASCONCELOS, 1996)  

Outro acontecimento que transformou a infância como a conhecemos hoje foi a 

expansão dos meios de comunicação, como televisão e internet (smartphones, tablets, 

notebooks). Segundo Jobim e Souza (2000, p. 94): 

 

Nos lares de hoje as famílias não mais contam suas 

histórias. O convívio familiar se traduz na interação 
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muda entre pessoas que se esbarram entre os intervalos 

dos programas da TV e o navegar através do éden 

eletrônico das infovias. O tato e o contato entre as 

pessoas, na casa ou no trabalho, cedem lugar ao impacto 

televisual. 

 

Com a sociedade conectada e informada, nota-se que, muitas vezes sem supervisão dos 

pais, as crianças passam a usufruir desses meios para serem estimuladas. Tudo isso causa um 

fenômeno que está sendo chamado de “adultização” das crianças, pois as mesmas aprendem 

muito mais rápido sobre o mundo dos adultos, copiam comportamentos dos mesmos e até se 

vestem como adultos. A realidade da nova infância é do hedonismo: as crianças são ensinadas 

desde cedo a satisfazerem seus desejos através de roupas, calçados e principalmente pelos 

brinquedos (MARTINELLI e MOÍNA, 2009). 

Em todos os estágios de desenvolvimento apontados, o brinquedo traz benefícios. 

Segundo Abrão et al. (2015), o ato de brincar com um objeto estimula a imaginação, ao abrir 

uma variedade de possibilidades vindas da manipulação da criança na brincadeira. Ao brincar, 

a criança entra no “mundo da imaginação” e esse mundo se materializa através do objeto do 

brinquedo. O mesmo não possui regras aplicáveis: apenas a criança determina como irá utilizá-

lo na brincadeira, pois seu papel é esse. Além disso, o item também possui um viés educativo, 

pois Abrão et al.  (2015, p.82) afirmam que por muitas vezes “o brinquedo deixou de representar 

sua função principal de instigar a ludicidade da criança, para corresponder a lógica da 

brincadeira e da expectativa daquele que a orienta”, atentando para o fato de que os pais, ao 

escolherem o item para seus filhos, imprimem valores e identidade que os representam para que 

então seus filhos copiem. 

2.5 Marketing Infantil 

 

Levando em consideração todos os tópicos abordados anteriormente, o Marketing 

aplicado no mercado infantil é de certa forma moderno, pois passou-se a considerar as crianças 

como consumidoras após a Segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos, conforme pode ser 

visto na Figura 1. 
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Figura 1 – Desenvolvimento do segmento infantil nos Estados Unidos (1950-1980) 

Fonte: Ternis (2013)  

 

Com o passar dos anos do entendimento e aceitação do consumidor infantil, diversas 

pesquisas internacionais e nacionais foram desenvolvidas sobre o tema. Dentre os principais 

para esse estudo podemos citar o de McNeal (1992) que conceitua os estágios de 

desenvolvimento consumidor da criança. Outros estudos importantes são sobre a questão do 

crescimento da influência infantil nas decisões de compras no âmbito familiar brasileiro, 

conforme apontado por Dos Santos (2000) e o crescimento da utilização do telefone celular e 

internet como brinquedos pelas crianças, em estudo de Martineli e Moína (2009). 

Primeiramente, segundo McNeal (1992), as crianças do século XX se tornaram 

verdadeiros consumidores em um espaço consideravelmente curto de tempo. Fatores como a 

renda familiar maior, menor tempo dos pais com os filhos (gerando aumento da culpa de não 

estarem presentes), maior presença dos avós nas vidas dos pequenos e surgimento de novos 

tipos de família fortaleceram e fomentaram a presença das crianças no consumo.  

O desenvolvimento dos pequenos como consumidores foi analisado por McNeal (1992) 

em diferentes fases conforme Tabela 1, a seguir: 
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FASE IDADE APROXIMADA RESUMO 

Observando 2 meses Primeira visita a um 

comércio: observando cores, 

tamanhos, texturas e etc. 

Requisitando 2 anos Pedindo um produto quando 

na presença do mesmo 

através de sons, palavras e do 

ato de apontar. 

Selecionando 3 anos e meio Pegar sozinho produtos das 

prateleiras e levar ao carrinho 

demonstra real esforço no ato 

da compra. 

Participando 5 anos e meio Primeira compra com 

assistência dos pais, contato 

com dinheiro. 

Comprando 8 anos Primeira compra 

inteiramente sozinha, sem 

assistência dos pais. 

 

Quadro 1 – Fases do Desenvolvimento do Comportamento de Consumidor 

Fonte: Adaptado de McNeal (1992)  

 

Tendo como principal impulso os fatores já citados, a presença das crianças no mercado 

de consumo se manteve em ascensão. Dos Santos (2000, p.63) leva isto em consideração e 

aborda temas importantes para a sociedade brasileira quando alerta aos pais sobre o poder de 

influência dos meios de comunicação sobre os pequenos: 

 

Desde o final da década de oitenta no Brasil, o interesse 

publicitário pela criança, como público-alvo, vem 

crescendo intensamente, tanto que a participação dela no 

mercado de consumo, vem ganhando maior espaço nos 

Meios de Comunicação: revistas, jornais, rádio e 

televisão. Esse fenômeno não só reflete a sua importância 
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econômica, como o aumento da fatia de mercado de 

consumo infantil. 

 

Muito antes das famílias perceberem, a criança já estava se desenvolvendo como 

consumidora e, portanto, iniciando uma caminhada de escolhas que afetaria toda a conjuntura 

familiar (DOS SANTOS, 2000). Um bom exemplo disso é o estudo de Veloso et al. (2008), ao 

qual analisa na prática o comportamento infantil de consumo em supermercados de baixa renda 

no Brasil. Dentre as conclusões da pesquisa, podemos observar que os estudos das fases de 

desenvolvimento de McNeal foram reafirmados, que o espaço do mercado é utilizado pelos pais 

como forma de ensinar e que também é o lazer de muitas famílias. 

O estudo de Martineli e Moína (2009) aponta para essa mesma reorganização familiar, 

demonstrando o papel central do telefone celular para as crianças. De acordo com o estudo, os 

pais permitem o uso do aparelho para se manterem atualizados sobre os mesmos, criando uma 

interação não presencial. Outros fatores que explicam o porquê de crianças possuírem celulares 

apontadas pela pesquisa são: o fator social, pois aqueles que tem um celular ganham “status” 

no grupo de amigos e o fator tecnológico, pois o aparelho possui acesso à internet, vídeos, 

aplicativos e jogos e, consequentemente, o transformando em um brinquedo. 

Devido a todo esse cenário que foi construído, o Marketing Infantil nasce como forma 

de melhor entender o consumidor infantil. McNeal (1992) aplica os quatro p’s de marketing às 

crianças em sua pesquisa demonstrando alguns pontos importantes: o produto ofertado deve 

agradar tanto o infante quanto os pais, pois quando somente um dos dois é atendido, o sucesso 

não é obtido (MCNEAL, 1992); quanto ao preço, é possível observar que depende muito mais 

da educação recebida (e da idade da criança) do que da situação financeira da família 

(ROLAND-LÉVY, 2010); para a promoção, ainda é clara a influência da televisão no dia a dia 

das crianças, porém essa tem perdido cada vez mais espaço para a internet (VELOSO, 

HILDEBRAND E CAMPOMAR, 2012); quando fala-se em praça, Ternis (2013, p.34) afirma que 

“Durante as primeiras tentativas de compra independente, a criança irá se deparar com uma 

série de obstáculos que ainda não estão totalmente claros para ela” e, por isso, a equipe do local 

precisa estar preparada para receber esse público. 

Se falarmos sobre o marketing de experiência aplicado ao mercado infantil, é uma 

temática ainda pouco explorada no cenário internacional e nacional. Exemplos no Brasil são os 

artigos de Sausen et al. (2016), ao qual explora como uma loja de vestuário infantil pode 

utilizar-se de marketing sensorial (ou de experiências) para criar um ambiente melhor para seu 
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consumidor e Veloso et al. (2008), ao qual aborda em um estudo de caso a experiência do 

“pequeno” consumidor fazendo compras no supermercado. 
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3. METODOLOGIA  

 

3.1 Questão de pesquisa 

 

A questão de pesquisa foi: Como a Ri Happy Brinquedos promove o marketing de 

experiência e o que mudou durante a pandemia de COVID-19? 

 

3.2 Tipos de pesquisa 

 

Nesta seção da presente monografia, o método de pesquisa utilizado foi especificado 

detalhadamente. Inicialmente foram expostos os critérios da pesquisa. Diferentes autores 

propõem diferentes critérios de pesquisa, e neste caso foi escolhido o proposto por Vergara 

(2011). A autora sugere a separação do tipo de pesquisa em dois critérios básicos; quanto aos 

fins da pesquisa e quanto aos meios da mesma. 

Quanto aos fins, a pesquisa foi uma investigação exploratória e descritiva. Para 

Zikmund (2000), os estudos exploratórios, geralmente, são úteis para diagnosticar situações, 

explorar alternativas ou descobrir novas ideias.  

Dessa forma, a investigação exploratória é adequada ao estudo de caso, pois foi 

observado como a loja de brinquedos promove o marketing de experiência e os fatores 

envolvidos nesse processo, campo que ainda não foi muito estudado no Brasil. Foi também 

descritiva, pois tratou de descrever todo o cotidiano da loja e as formas em que o marketing é 

aplicado pela mesma.  

Quanto aos meios, foi realizada uma pesquisa bibliográfica aliada a um estudo de caso 

buscando múltiplas fontes de evidências. Segue a definição de Vergara (2011, p. 44) sobre o 

estudo de caso: 

“Estudo de caso é o circunscrito a uma ou poucas 

unidades, entendidas essas como pessoa, família, 

produto, empresa, órgão público, comunidade ou mesmo 

país. Tem caráter de profundidade e detalhamento. Pode 

ou não ser realizado no campo. Utiliza métodos 

diferenciados de coleta de dados. 

 

Os métodos apresentados adequam-se a este trabalho, pois se atém aos dados de somente 

uma franquia da loja Ri Happy Brinquedos. Os fatores em questão somente podem ser 
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considerados para esse caso, reafirmando a escolha do estudo de caso. Os métodos utilizados 

nesse estudo foram múltiplos: observação-participante, pesquisa documental, entrevista em 

profundidade e a pesquisa bibliográfica. Essa se fez necessária para embasamento acadêmico 

dos temas abordados. 

Vergara (2011) também sublinha que os meios de pesquisa não são excludentes, 

portanto, é válido ressaltar que a pesquisa também é uma investigação ex post facto pelo fato 

de estar referindo-se a um fato já ocorrido, e não se poder controlar as variáveis. 

 

3.3 Coleta de Dados 

 

Para esta pesquisa, os dados foram coletados por meio de: 

a) Pesquisa bibliográfica através de livros didáticos, artigos científicos e sites da 

internet, com o objetivo de obter informações e conhecimento sobre os assuntos a 

seguir: Marketing, Marketing de Experiências, Marketing Infantil, Infância e 

Mercado de Brinquedos. 

Essa parte da pesquisa trouxe o embasamento teórico utilizado no estudo de caso. 

Ajudou na coesão dos temas abordados. 

b) Pesquisa documental sobre a Ri Happy Brinquedos, analisando a história da empresa 

e da loja localizada em Macaé em específico. 

Essa parte foi essencial para entender os valores da empresa e seu modus operandi, 

fatores importantes em um estudo de caso. O nome da empresa teve seu uso autorizado por 

escrito através do franqueado da loja estudada. 

c) Entrevista aprofundada com o gestor da loja conduzida via Whatsapp, realizada no 

dia 13 de setembro de 2021, para melhor entendimento de algumas questões como 

por exemplo: quais eram as formas de marketing de experiências utilizadas pela loja 

antes da pandemia? Qual a importância da experiência do cliente na loja? Quais os 

maiores desafios durante a pandemia?  

A entrevista é essencial para coletar dados que não poderiam ser acessados de outra 

maneira, além de oferecer um olhar em profundidade da realidade da loja. Foi realizada via 

Whatsapp que, segundo Schmidt, Palazzi, Piccinini (2020), se tornou uma ótima plataforma 

para se realizar entrevistar qualitativas durante o contexto de pandemia. A entrevista em 
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profundidade foi guiada por um roteiro semiestruturado, que pode ser visto no Apêndice deste 

trabalho. 

d) Observação ativa do cotidiano da loja, uma vez que eu era funcionário da mesma 

durante o período da pesquisa. 

A observação também foi parte essencial para entender o espaço físico da loja e 

confirmar ou não alguns fatores que foram pesquisados. Foram feitas anotações sobre os 

acontecimentos observados na loja para garantir que fossem analisados de forma crítica e 

objetiva. 

Desta forma, ficou assegurado que o estudo de caso buscou múltiplas fontes de 

evidência, conforme sugere Yin (1994). 

 

3.4 Tratamento dos dados 

 

Neste estudo de caso, os dados foram tratados da seguinte forma: A literatura serviu de 

base para entender os conceitos apresentados e suas origens históricas; A seguir, foi realizada 

uma pesquisa documental sobre a Ri Happy Brinquedos, ao mesmo tempo que uma observação 

ativa da loja; por último, foi realizada a entrevista com o gerente da loja por meio do Whatsapp 

e as respostas foram analisadas para então serem utilizadas na pesquisa. 

 

3.5 Limitações do estudo 

 

O estudo não pode ser generalizado para qualquer outra loja da franquia, pois se trata 

somente de uma loja específica. Porém, mesmo não podendo generalizar os resultados, eles 

podem fornecer insights para qualquer comércio que queira focar em marketing de experiência 

para o público infantil.  

Além disso, a pesquisa foi feita somente com uma entrevista: a do gestor da loja e em 

alguns momentos se limita à visão dele sobre o caso. Por outro lado, também buscou-se fazer a 

observação-participante e pesquisa documental para complementar a análise dos dados. 

O caso é construído do ponto de vista da empresa. Em um momento futuro seria 

interessante entender a perspectiva dos clientes da loja para assim entender como eles a 

enxergam e a avaliam. 

 



29 
 

4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

4.1 História da marca 

 

A Ri Happy foi fundada em 1988 em São Paulo pelo médico e empresário Ricardo 

Sayon e sua esposa Juanita Sayon. O nome se deu de uma brincadeira de abreviação do nome 

Ricardo com “happy” que significa feliz em inglês (RI HAPPY BRINQUEDOS, 2021). A loja 

começou bem pequena em uma galeria que era propriedade do Ricardo e era voltada para o 

autosserviço assim como todas as lojas que vendiam brinquedos à época.  

Após algum tempo, seu colega Roberto Saba virou sócio do negócio que não estava indo 

bem. Eles abriram outras 3 lojas no mesmo formato, porém todas desempenhavam mal. Ricardo 

pensou em desistir e, para isso, precisava devolver os brinquedos (SUNO, 2021). 

Na reunião com o representante da Brinquedos Estrela (para tentar devolver os 

produtos), o diretor o ajudou a entender por que sua loja não estava indo bem: ele deveria 

investir no atendimento. A partir daí, ele mudou de ideia e trouxe renovação para a empresa. A 

quinta loja foi o piloto desse projeto que deu muito certo e está na essência da Ri Happy até 

hoje: os funcionários são considerados prestadores de serviço, pois oferecem uma experiência 

diferenciada na loja (SUNO,2021). 

Nos anos 90, as lojas passaram por mudanças estruturais: cores como vermelho e 

amarelo passaram a ser a cara da empresa, os ambientes passaram a ser mais lúdicos e 

interativos. Em 1997, foi pioneira em e-commerce de brinquedos no Brasil com o lançamento 

do site próprio (SUNO, 2021).  

Em 2012, o fundo private equity Carlyle Group adquiriu a maior parte das ações da 

empresa passando a controlá-la majoritariamente. Logo após isso, o grupo decidiu comprar a 

maior rival: a PB Kids que possuía mais de 60 lojas pelo país (SUNO, 2021). 
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Figura 2 – Loja conceito da Ri Happy em São Paulo 

              Fonte: Site da Exame  

 

Hoje o grupo Ri Happy já conta com mais de 270, sendo lojas próprias e franquias e 

uma dessas lojas é a de Macaé. Localizada no Shopping Plaza Macaé, a loja foi inaugurada em 

2017 e causou muita comoção na cidade atraindo crianças de toda a região para conhecer a “loja 

do solzinho”. Os franqueados são o empresário Leonardo Santos e sua esposa advogada 

Cristiany Nascimento. Eles se encantaram com a cultura da empresa quando a conheceram no 

Rio de Janeiro e decidiram trazer a marca para o interior do estado. 

A loja possui em média 400 metros quadrados e mantém o formato da franquia: lúdica, 

interativa, cheia de cores e oferecendo brinquedos para meninos e meninas de todas as idades. 

Ela é dividida em categorias de produtos sendo as principais: bonecas, acessórios de boneca e 

casinha, miniaturas, carrinhos, figuras de ação, primeira infância, jogos, quebra-cabeça, 

esportes e etc. 

Em 2019, a loja expandiu e passou a trabalhar também com produtos para bebês, como 

cadeiras de automóveis, berços, cadeiras de alimentação, entre outros. As épocas do ano em 

que o movimento na loja é mais intenso são essencialmente o feriado de Nossa Senhora 

Aparecida, popularmente conhecido como dia das crianças (12 de Outubro), e Natal (25 de 

dezembro). 
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Figura 3 – Loja da Ri Happy em Macaé 

                                          Fonte: Instagram da loja 

 

4.2 O Público-alvo Da Loja 

  

Segundo Francisco Moraes Ribeiro Junior, o ex-gestor da loja de Macaé, o público-alvo 

da loja são as crianças. Na entrevista que foi realizada ele relatou que: “Quando uma criança 

entra na loja os vendedores têm a missão de fazer aquela visita ser especial”. Fica claro que por 

ser uma loja de brinquedos, seu público-alvo é justamente o infantil. 

Porém as crianças não podem ir à loja sozinhas e, segundo Francisco, o público que 

mais frequenta a loja são “Mães com os filhos, famílias inteiras e avós com os netos”. Fato que 

corrobora os achados de Veloso et al. (2008), ao qual demonstra que as famílias brasileiras 

possuem esse hábito de saírem juntas para comprar se utilizando até mesmo desses momentos 

para ensinar as crianças. 

Quando perguntado sobre a classe social de seus clientes, Francisco disse que “o maior 

público de consumo são as classes A e B. Porém a Ri Happy atende os demais públicos”. Sendo 

assim, seu cliente costuma ter alto poder aquisitivo e está em busca de um atendimento 

diferenciado. 
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4.3 O Marketing De Experiência Na Loja Antes Da Pandemia 

 

Como já foi descrito, o sucesso da marca se deu por encarar o comércio de brinquedos 

como prestação de serviço: “O lema é ativar o modo brincar”, disse Francisco. Segundo ele, a 

experiência do cliente é fundamental para a venda:  

 

A criança precisa se sentir acolhida e saber que a diversão 

é garantida. E o adulto precisa ter um atendimento 

diferente, com as melhores indicações, orientações do 

produto para cada criança. Sentir segurança em comprar 

os produtos que tem a melhor qualidade. A experiência é 

o que diferencia a Ri Happy das outras lojas. 

 

Através dessa fala, é possível identificar que a loja não só pratica o Marketing de 

Experiências como o utiliza como diferenciação de mercado. Schmitt (2000) afirmava que 

experiências tem o poder de transformar uma visão ruim de uma marca em boa e vice-versa. 

O ambiente da loja já cria uma atmosfera perfeita para boas experiências: a iluminação 

é muito boa com spots de luz em todos os brinquedos, as cores utilizadas são vivas criando um 

ambiente lúdico e a loja possui um ambiente climatizado. O recurso sonoro também é utilizado, 

confirmando os achados de Chamie, Ikeda e Parente (2012): a loja possui sistema de som que 

toca músicas infantis o tempo todo ao fundo, criando uma experiência rica para o cliente e, 

portanto, gerando melhor aproveitamento nas vendas. 

O atendimento é outro diferencial abordado pelo gestor: “A melhor experiência tem que 

ser a mais humanizada possível. Um bom exemplo é o vendedor se abaixar para falar com a 

criança, sentar no chão para demonstrar o brinquedo se necessário”. Quando o funcionário da 

loja faz isso, ele está fazendo seu cliente se sentir especial e também apela para a dimensão 

relacional do marketing de experiências desenvolvida por Schmitt (2000). 

Além desses fatores, a Ri Happy incentivava a realização de eventos na loja sempre de 

forma gratuita para atrair clientes e gerar boas experiências. Alguns exemplos para Francisco 

são “pinturas de rosto, palhaços fazendo malabarismo, ou alguém contanto histórias”. Esses 

eventos gratuitos chamavam bastante atenção no Shopping Plaza Macaé, atraindo o público 

infantil para a loja com seus pais e passando um bom tempo na mesma (aumentando a 

possibilidade de compra). 

Segundo Francisco, eram realizadas até mesmo oficinas “ensinando a produzir o próprio 

slime”. O slime é uma espécie de geleca criada com cola e pode ser feito de formas diferentes 
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utilizando múltiplas cores, cheiros e acessórios, conforme Figura 4. Foi um fenômeno entre as 

crianças no ano de 2019. É uma brincadeira que explora os sentidos e, portanto, pode ser 

classificada como uma experiência sensorial, conforme aponta Solomon (2016), realizada na 

loja com crianças a partir de 3 anos. 

 

 

Figura 4 – Slime 

Fonte: Youtube 

 

Outra forma de marketing de experiências utilizada pela loja é a demonstração de 

brinquedos que a loja possui. Os vendedores muitas vezes ganham autorização para abrir e 

demonstrarem um jogo novo, por exemplo. Dessa forma, a equipe entende como o jogo 

funciona e ainda demonstra ao cliente. Nesse momento, o cliente pode ter um contato mesmo 

que breve com aquilo que o jogo pode proporcionar, funcionando como uma prévia e criando 

memórias e emoções únicas sobre o mesmo (SCHMITT, 2000). 

Por fim, a mascote Solzinho (apresentado na Figura 5) também se utiliza desses recursos 

sensoriais e emocionais para criar memórias com as crianças. Segundo Francisco, “a empresa 

coloca ele para participar de eventos infantis na cidade regularmente”, pois é reconhecido por 

muitas crianças. O personagem associado à brincadeira e à loja explora a fantasia da criança e 

adentra ao “mundo da imaginação”, conforme já pesquisado por Abrão et al. (2015). 
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Fonte: Instagram da Loja 

 

A seguir, a Tabela 2 apresenta a síntese das ferramentas de marketing de experiências 

utilizadas pela loja: 

 

Ferramenta de Marketing de 

Experiência 

Dimensões conforme Schmitt 

(2000) trabalhadas no cliente 
Síntese 

Atmosfera da loja Sensorial e Sentimentos 

A iluminação, o design, as 

cores, a climatização e os 

recursos de som utilizados 

pela loja criam um ambiente 

agradável para o consumidor. 

Atendimento Presencial 
Sensorial, Sentimentos, Cognitiva, 

Relacional e Ação 

O atendimento do vendedor da 

loja é o principal diferencial da 

marca. Ele é o mais 

humanizado possível. 

Eventos e Oficinas presenciais 
Sensorial, Sentimentos, Relacional e 

Ação 

Nesses eventos realizados na 

loja era possível que as 

crianças e os adultos 

experimentassem diferentes 

sensações inéditas e que criam 

ótimas memórias associadas a 

marca. 

Figura 5 – Personagem Solzinho em Bailinho de Carnaval no Shopping Plaza Macaé 
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Demonstração de Brinquedos Sensorial, Sentimentos e Ação 

Quando um brinquedo é 

demonstrado para o cliente ele 

consegue entender o propósito 

do mesmo e visualizá-lo no 

seu cotidiano. 

Mascote Sensorial e Sentimentos 

A mascote da loja leva fantasia 

e sentimentos como alegria, 

curiosidade e amor às crianças. 

 

Quadro 2 – Ferramentas de Marketing de Experiências Aplicadas pela loja antes da Pandemia 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos resultados 

4.4 O Impacto Da Pandemia Para A Loja E Para O Marketing De Experiências 

 

Com o advento da pandemia de Covid-19, as lojas entraram em lockdown e, segundo 

Francisco: “Foi o maior desafio da minha carreira gerencial e acredito que da empresa como 

um todo”. Não havia preparação para o que deveria ser feito naqueles primeiros meses e a 

empresa precisou se adaptar para não fechar as portas. “Todos tivemos que aprender um 

formato novo e nos adaptar”, disse Francisco. 

A loja precisava manter a diferenciação de mercado em um momento novo, gerar 

encantamento mesmo em um período tão difícil. Para isso, segundo o gerente: “O delivery e as 

redes sociais foram nossa principal saída. Investimos muito em atendimento via Whatsapp e 

Instagram e nas melhores formas de entrega para que o produto chegasse ao consumidor final”.  

Antes da pandemia, a loja até já possuía um atendimento pelo Whatsapp, porém era 

somente para tirar alguma dúvida do cliente que precisava ir até a loja para comprar. Com o 

lockdown, a rede social virou a principal ferramenta de venda da loja: muitos clientes 

mandavam mensagens querendo escolher presentes para seus pequenos e era preciso enviar 

fotos e vídeos para facilitar a escolha, além de convencer o cliente a comprar com a loja em vez 

de sites da internet. Paralelo a isso, foi implementado o delivery para que os produtos chegassem 

na casa dos clientes com todo conforto e segurança (seguindo a regulamentação vigente), 

conforme anunciado pela loja na Figura 6. 
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        Fonte: Instagram da Loja 

 

Após algum tempo, pôde-se operar com a possibilidade de retirada no local, mas 

somente com atendimento pelo Whatsapp. Além disso, a loja precisou funcionar em menor 

horário seguindo decretos da Prefeitura de Macaé. As vendas, nesse período de março a agosto 

de 2020, ao qual a loja se encontrava fechada operando apenas via delivery e retiradas, foram 

drasticamente reduzidas. 

 “A reabertura foi um novo desafio.” Segundo Francisco, “ainda havia medo e a 

insegurança das pessoas em sair de casa” e, por isso, a primeira coisa que a loja fez foi: 

 

Mostrar ao cliente que a loja era um lugar seguro. 

Disponibilizamos álcool em gel para todos. Tivemos com 

a ajuda do shopping a aferição de temperatura dos 

clientes que entravam. Toda a loja foi sinalizada com os 

distanciamentos necessários e toda a equipe trabalhando 

com todos os equipamentos de segurança exigidos pelos 

órgãos de saúde, como máscara e faceshild. Toda a 

equipe fez teste de covid-19 para poder retornar ao 

trabalho.  

 

A reabertura da loja aconteceu no dia 13/08/21, conforme anunciado pela loja em suas 

redes sociais na Figura 7.  

Figura 6 – Anúncio de funcionamento do Delivery 
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Fonte: Instagram da Loja 

 

Mesmo com esses esforços, o movimento no shopping ainda não estava atendendo às 

expectativas: as crianças não estavam saindo de casa. Devido a isso, a loja passou a procurar 

outras formas de gerar encantamento a seus clientes. 

Segundo Francisco, “a equipe levou todo o encantamento para as redes sociais. Fizemos 

com que nossos eventos fossem todos virtuais. Não queríamos deixar de manter a nossa maior 

característica que era o brincar. Levamos brincadeiras para as crianças através de vídeos e 

lives.” Conforme abordado no referencial teórico da pesquisa, Martineli e Moína (2009) 

demonstram que o telefone celular e a internet já eram utilizados como brinquedos pelas 

crianças. Porém tudo isso foi ainda mais acelerado pela pandemia, fazendo que as mesmas 

passassem mais horas utilizando aparelhos eletrônicos do que o recomendado. Dessa forma, a 

Ri Happy de Macaé foi precursora entre as outras lojas ao identificar essa necessidade e trazer 

a experiência da loja para o online. 

Os conteúdos que a loja produzia para redes sociais passaram a ser mais intensos. Todos 

os dias eram produzidos “stories” (um formato de postagem que some depois de 24 horas) e, 

pelo menos, uma vez por semana era postado algum vídeo ou foto no feed da rede social. Os 

conteúdos têm o objetivo de trabalhar o visual dos clientes para criação de desejo. Na Figura 8 

podemos visualizar um quadro de um vídeo que foi feito mostrando um brinquedo oferecido 

pela loja, que é a mesa de pebolim. Nele os funcionários da loja disputam entre si e 

automaticamente incentivam os clientes a comprar o jogo. 

Figura 7 – Anúncio de Reabertura da Loja 
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Fonte: Instagram da Loja 

 

Além disso, o crescimento da plataforma Tik Tok também impactou muito o mundo 

digital no ano de 2020: o aplicativo passou o Facebook em número de downloads (CNN Brasil, 

2021) e as crianças já estavam utilizando muito a rede social de vídeos curtos, de forma que o 

Instagram incorporou essa ferramenta para não perder usuários. A loja percebeu esse 

acontecimento e começou a aplicar essa fórmula também em suas contas. A Figura 9 mostra 

um quadro de um vídeo nesse formato feito pela loja. Os vídeos se utilizam principalmente do 

humor para trazer uma conexão com os clientes. 

 

Figura 8 – Quadro de vídeo produzido pela loja para demonstrar produto 
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Fonte: Instagram da loja 

 

Já as “lives” nada mais eram do que apresentações ao vivo de brinquedos e jogos que a 

loja possuía em seus espaços físicos. Era uma oportunidade de trazer encantamento para os 

infantes, se aproximar dos clientes e gerar conteúdo no Instagram e Facebook. Esses eventos 

ficaram conhecidos como “Happy Sábado Ao Vivo” e fazem referência a um momento anterior 

da pandemia no qual os eventos em loja (descritos anteriormente nesse estudo) eram chamados 

de “Happy Sábado”. Alguns exemplos de eventos ao vivo que foram feitos podem ser vistos a 

seguir: 

• Torneio de Beyblade: se trata de uma batalha de peões. Essa marca apela ao 

público dos meninos de 4 a 8 anos. O evento foi realizado dia 09/01/21. A Figura 

10 apresenta a divulgação do evento no Instagram da loja. 

Figura 9 – Vídeo de brinquedo com música produzido em loja 



40 
 

 

Fonte: Instagram da loja 

• Jogo de Mímica: é um jogo no qual as pessoas precisam fazer mímicas para que 

os participantes acertem a palavra. É um jogo para todas as idades. Foi realizado 

no dia 23/01/21. Dessa vez aconteceu até mesmo participação de outra loja da 

Ri Happy na live. A Figura 11 mostra um quadro do ao vivo. 

 

 

Figura 11 – Quadro do jogo de mímica ao vivo realizado na loja 

Fonte: Instagram da loja 

Figura 10 – Anúncio de Torneio de Beyblade Online 
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• Jogo “O Chão é Lava”: nesse jogo é preciso pular pelas pedras que foram 

colocadas no chão até cruzar a linha de chegada, só que é preciso respeitar as 

cores pedidas e não pode pisar no chão. Esse jogo é indicado pra crianças de 4 a 

8 anos e foi jogado no dia 06/03/21. Dessa vez, o evento estava sendo transmitido 

tanto no Instagram como no Tik Tok. A Figura 12 mostra um quadro do ao vivo. 

 

  

 

Fonte: Instagram da loja 

 

Todas essas ações trouxeram encantamento para os clientes da loja por meio da internet. 

Veloso, Hildebrand e Campomar (2012) mostraram que a televisão e a internet são as maiores 

mídias que influenciam as crianças na atualidade e, por isso, devem ser levadas em consideração 

pelos gestores da área. Na Tabela 3 procurou-se resumir as ações para melhor entendimento. 

 

 

Ferramenta de Marketing de 

Experiência 

Dimensões conforme Schmitt 

(2000) trabalhadas no cliente 
Síntese 

Figura 12 – Quadro do jogo "chão é lava" 
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Atendimento Online 
Sensorial, Sentimentos, 

Cognitiva, Relacional e Ação 

O atendimento passou a ser 

virtual através de 

plataformas como 

Whatsapp e Instagram. O 

vendedor precisou adaptar 

seu atendimento para esse 

continuar sendo o 

diferencial da loja. 

Postagens em redes sociais Sensorial e Sentimentos 

Através de postagens de 

vídeos e fotos a loja 

continua ativa online 

demonstrando produtos e 

próxima ao cliente. 

Vídeos humorísticos Sensorial e Sentimentos 

Os vídeos do Tik Tok e 

Reels do Instagram 

possibilitaram com que a 

loja se mantivesse por 

dentro das modas do 

momento e buscar mais 

visibilidade nas redes. 

Experiências gravadas ao vivo Sensorial, Sentimentos e Ação 

As lives possibilitaram 

interação entre os clientes e 

a loja no meio virtual. Além 

disso, demonstravam como 

a brincadeira poderia 

acontecer na casa do 

consumidor. 

 

Quadro 3 – Ferramentas de Marketing de Experiências Aplicadas pela loja depois da Pandemia 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos resultados 

4.5 Perspectiva Para O Futuro Pós Pandemia 

 

Quando perguntado sobre como ele vê o futuro do segmento, Francisco respondeu: “O 

lúdico é fundamental, tanto para os pais quanto para as crianças. As crianças podem depender 

dos pais para o poder de compra, mas nós percebemos que falar diretamente com a criança 
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ajuda muito no poder de decisão, pois ela pode influenciar seus pais”. As crianças têm tido, 

cada vez mais cedo, a maturidade necessária para escolher os produtos que querem ganhar dos 

seus responsáveis. Isso combinado ao alto poder aquisitivo de parte da população significa que 

conquistar a criança é e continuará sendo a maior missão da empresa. 

Quanto à experiência de compra digital suprimir a presencial, Francisco diz que:  

 

“Apesar de o digital oferecer muitas vezes o melhor 

valor, o cliente gosta de ver como a criança fica feliz 

ao entrar em uma loja de brinquedos. É muito 

gratificante ver um avô e avó levando um (a) 

netinho (a) para escolher um brinquedo. Ou até 

mesmo a família inteira entrando na loja para 

comprar os presentes de Natal. Esse tipo de 

experiência física e lúdica nunca vai acabar. ” 

 

Conforme dito pelo ex-gerente da Ri Happy de Macaé, o consumidor de brinquedos 

prefere ir à loja a comprar pelo meio digital. É um verdadeiro acontecimento social. Esse fator 

é abordado em pesquisas como a de McNeal (1992), no qual dispõe-se sobre o fato de que 

comprar com as crianças estimula o desenvolvimento da mesma como consumidora e, sem isso, 

a mesma demoraria a entender a sociedade que a cerca. 
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5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES PARA NOVOS ESTUDOS 

 

O presente trabalho pretendeu, através de um estudo de caso, entender como a loja Ri 

Happy Brinquedos da cidade de Macaé – Rio de Janeiro aplicou o Marketing de Experiências 

antes e durante a pandemia. Algumas das ações partiram da marca, porém principalmente 

depois da pandemia, muito do que foi visto foi inovador e foi movido principalmente pelos 

funcionários da loja. Foram exploradas as motivações da empresa em realizar o marketing de 

experiências e suas aplicações antes e durante a pandemia. 

Para realizar esse trabalho, foram pesquisados diferentes autores no referencial teórico. 

Quanto ao Marketing, foram analisados estudos de Kotler e Keller (2019), Parente (2016), 

Churchill e Peter (2012) e Dos Santos (2000). Quanto ao Marketing de Experiências, aparecem 

nomes como Lima (2009), Holbrook e Hirschman (1982), Höpner et al. (2015), Schmitt (2000) 

e Almeida e Paula (2020). Já para abordar mais profundamente as dimensões do Marketing de 

Experiências, foram utilizados os estudos de Solomon (2016), Larocca et al. (2020), Magalhães 

(2005), Chamie, Ikeda e Parente (2012) e Kerin et al. (2007). Para a parte da Infância, os autores 

foram Postman (2005), Ferracioli (1999), Piaget & Inhelder (1978), Vasconcelos (1996), Jobim 

e Souza (2000), Martinelli E Moína (2009) e Abrão et al. (2015). E finalmente no tema de 

Marketing Infantil, as referências foram McNeal (1992), Veloso et al. (2008), Roland-Lévy 

(2010), Veloso, Hildebrand e Campomar (2012) e Sausen et al. (2016). 

Além da revisão da literatura, foi realizada uma entrevista em profundidade com o ex-

gestor da loja para entender mais claramente como o Marketing de Experiência foi aplicado 

segundo uma visão que somente ele poderia conceder. Também foi realizada uma observação 

ativa da loja, pois eu era funcionário da loja no período que compreendeu a pesquisa. A pesquisa 

documental também foi realizada através de sites e redes sociais da loja de forma a trazer 

documentos e imagens que enriquecessem a pesquisa. 

5.1 Conclusões e considerações finais 

 

Após a análise desse estudo de caso, conclui-se que há pontos de congruência entre 

aquilo que foi pesquisado no meio acadêmico e o que foi encontrado na loja.  

O atendimento dos vendedores, por exemplo, é uma parte importante do varejo em geral 

e para Ri Happy não é diferente. Conforme Höpner et al. (2015), todo o processo de venda é 

essencial para gerar boas experiências para o cliente: desde as expectativas antes da compra até 

o pós-venda. 
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A presença da loja no meio digital também é algo natural, devido ao avanço desse meio 

de comunicação que está em pleno crescimento e onde os clientes estão, segundo Gabriel 

(2010). Para o autor, as pessoas estão interagindo cada vez mais com a internet e saindo dos 

papéis de espectadores para serem protagonistas. Dito isso, a loja tem aproveitado as 

transmissões ao vivo, as postagens e as mensagens online para dialogar com seu cliente e assim 

gerar vendas. 

Além disso, de acordo com Martineli e Moína (2009), as crianças estão cada vez mais 

possuindo aparelhos celulares e, portanto, estão conseguindo acessar conteúdo online, razão 

pela qual a loja precisa ter uma presença ativa nas redes. 

No entanto, alguns pontos foram abordados pela primeira vez nessa pesquisa oferecendo 

insights importantes ao empreendedor atual. As formas de lojas utilizarem as redes sociais 

mudaram muito após o início da pandemia de Covid-19: aqueles que não tinham delivery ou 

atendimento pelo Whatsapp precisaram implementar. Aqueles que não faziam propaganda no 

Instagram e Facebook precisaram começar a fazer para não serem deixados para trás, pois o 

meio digital ficou sendo (por um período razoável de tempo) o único meio pelo qual o 

consumidor teria acesso às propagandas das empresas.  

Os materiais produzidos pela loja, como fotos e vídeos, por muitas vezes chegavam os 

pais das crianças e lembravam a eles de trazer um pouco de imaginação e criatividade para o 

dia a dia do isolamento social. Os eventos online ao vivo foram inovadores e geraram 

engajamento do consumidor com a marca de forma virtual, porém seus efeitos ainda não foram 

estudados. 

5.2 Sugestões e Recomendações Para Novos Estudos 

 

Ainda há muito que precisa ser analisado, pois se trata de um estudo de caso exploratório 

e, portanto, algumas partes precisam de futura análise. Por exemplo: até que ponto a rede social 

Tik Tok tem influenciado as crianças? Quais são as melhores formas de uma empresa utilizar 

um Marketing de Experiências eficaz nessa plataforma? Essa rede social, que cresceu 

enormemente em 2020, continua se afirmando como a preferida da nova geração e necessita de 

estudos na área de marketing sobre a influência no comportamento dos infantes. 

Outra sugestão de pesquisa é entender o olhar dos clientes com relação à loja. Como o 

cliente da Ri Happy vê todas as ações de Marketing de Experiências promovidas pela loja? Essa 

pesquisa se limitou ao olhar da empresa e de seus empregados, portanto o olhar do cliente viria 

a contribuir para um melhor entendimento do estudo. 
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Uma sugestão para a loja estudada seria sugerir aos clientes que os marcassem em suas 

postagens das redes sociais para que a experiência fosse compartilhada com todos seus amigos 

e os outros clientes da loja, gerando assim um marketing de experiência com enfoque no 

relacional. 

Por último, seria interessante analisar como as concorrentes da marca estão realizando 

o Marketing de Experiências. Esse estudo seria interessante para comparar com a loja e, 

portanto, ter uma visão mais completa do mercado de brinquedos no Brasil. 
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7. APÊNDICE 

 

Roteiro Semiestruturado de Entrevista aplicado com o ex-gestor da loja. 

1- Qual o público que costuma frequentar a loja?  

 

2- Como os vendedores são instruídos a atender as crianças na loja? 

 

3- Ao seu ver, a experiência do cliente é importante para venda? Por quê? 

 

4- Como era utilizado o marketing de experiências antes da pandemia? Cite alguns 

exemplos. 

 

5- Como a loja seguiu funcionando após o “lockdown”? Quais foram os maiores 

desafios? 

 

6- Com a reabertura da loja, houve uma mudança de público frequentador? Quais 

foram as principais mudanças no marketing de experiências? 

 

7- Existem outras formas de promover experiência para o consumidor além das que 

já foram citadas? 

 

8- Como você vê o futuro das experiências de marketing no mercado infantil? 

 


