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Resumo 
 
A questão da influência da criança sobre as compras da família é um ponto que interessa 
há muito tempo aos profissionais de comunicação e marketing. A questão subjacente 
para o mercado é “como a criança desempenha o papel de influenciadora?” É sabido 
que a criança assume um papel cada vez mais importante nas decisões de compra 
familiares. O que ainda não se sabe ao certo é como se dá essa influencia no mercado 
brasileiro. Para tanto é necessário entender o processo de socialização do consumidor 
infantil e investigar a interação das crianças com pais na hora da compra. Este estudo 
qualitativo, em fase de finalização, investiga essa influência através de entrevistas em 
profundidade com os pais de crianças entre 7 e 10 anos de idade, utilizando a técnica de 
análise de conteúdo. 
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Introdução ao comportamento do consumidor 
 

O estudo do comportamento do consumidor teve seu início juntamente com o 

conceito de marketing, onde as empresas, logo após a segunda guerra mundial, 

despertaram para a oportunidade de vender praticamente qualquer tipo de produto para 

os consumidores. Assim as empresas começaram a modificar sua estratégia, ou para 

muitas criar uma estratégia voltada para a venda, deixando de lado o conceito de 

produto. Isso quer dizer que as empresas passaram a investir seus esforços para vender 

para o consumidor qualquer produto independentemente da qualidade ou da vontade de 

consumir exatamente aquele produto.  

 Após algum tempo, empresas americanas começaram a entender que venderiam 

mais se oferecessem produtos que o consumidor certamente compararia, ou seja, que a 

venda fosse garantida, ao invés de tentar “empurrar” o produto que fabricavam. Logo a 

maioria das empresas começou a trabalhar em função daquilo que o público-alvo 

desejava ou necessitava e isso se tornou um conceito de marketing (SCHIFFMAN E 

KANUK, 2000). Esse conceito está fundamentado na idéia de que a empresa produza 

um produto que poderá vender com certeza, ou seja, não produzir primeiro e esperar que 
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o consumidor compre, mas sim descobrir aquilo que o consumidor quer e produzir. E 

finalmente surgiu o interesse, juntamente com a necessidade, de estudar o 

comportamento do público-alvo, ou seja, o consumidor através da pesquisa. 

 Assim, com o conhecimento indispensável da psicologia, as pesquisas 

começaram a mostrar os resultados e traças os perfis das pessoas que consumem e sem 

dúvida, o que elas querem consumir. Com isso vemos que os indivíduos se diferenciam 

em idade, sexo, raça, nacionalidade, grau de escolaridade, formação, profissão, estado 

civil, pela forma como se relaciona com a família e com a sociedade em geral, entre 

outros aspectos que poderíamos enumerar. Mas para entender o consumidor é 

necessário que se entenda ainda que se diferenciam por preferências, gostos, opiniões e 

campos de interesse. Cruzando esses dois aspectos de comportamento será possível 

entender que o estudo do comportamento do consumidor busca observar e analisar essas 

diferenças do indivíduo-consumidor para suprir as necessidades individuais bem como 

do grupo ao qual ele pertence. Para isso, é preciso respeitar a diversidade existente na 

sociedade e se comunicar com cada perfil de maneira adequada. E é isso que as 

empresas buscam através da propaganda, ou seja, aproximar sua marca, seu produto do 

público-alvo, saber o que eles querem, do que eles precisam e quanto estarão dispostos a 

gastar – em tempo e dinheiro - para suprir suas necessidades. O estudo do 

comportamento do consumidor busca exatamente isso, rastrear os hábitos de compra e 

consumo e repassa-los às áreas de interesse. 

 No cenário brasileiro, o consumo teve sua expansão mais significativa na década 

de 50, quando a publicidade massiva pela televisão impulsionou o mercado no país. Foi 

o período da implantação da indústria automobilística, da construção de Brasília como a 

nova capital e da febre do crediário, bem como das promoções nos pontos de venda 

(GIACOMINI, 1991). Com isso, o brasileiro foi se tornando o consumidor que 

conhecemos hoje, ou seja, que além de comprar o que necessita, compra também 

impulsionado pelos apelos da publicidade e assim seu conhecimento se tornou relevante 

e objeto de vários estudo.  

Logo, conforme a definição acima, se qualquer pessoa tem a possibilidade de ser 

um consumidor, então por que estudar o comportamento do consumidor? Somos todos 

consumidores, mas não somos todos iguais. Entender o consumidor e o processo de 

decisão no consumo traz uma série de associações e referências, entre as quais, a 

possibilidade de auxiliar os administradores na tomada de decisão, ou seja, conhecendo 

o consumidor é possível definir estratégias de marketing adequadas, oferecer aos 
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profissionais de marketing uma base de conhecimento do qual se possa analisar os 

consumidores infantis, entender quais serão suas reações perante aos estímulos 

oferecidos e ainda auxiliar no entendimento do processo de compra de produtos e 

serviços. 

Segundo Schiffman e Kanuk (2000), o comportamento do consumidor é uma 

ciência interdisciplinar que investiga as atividades dos indivíduos relacionadas ao 

consumo. Então basicamente, de acordo com os autores citados, estudar o 

comportamento do consumidor é estudar o que, como, o por quê, o quanto, onde e com 

que freqüência as pessoas compram e consomem os produtos e serviços oferecidos na 

sociedade de consumo.   

Os primeiros referenciais teóricos tratando especificamente do comportamento 

do consumidor são da década de 1960. Entretanto, as bases conceituais já no inicio de 

1900 sugeriam como princípios psicológicos poderiam ajudar na publicidade. Em 1950, 

a partir dos estudos de Freud, a pesquisa motivacional começou a ser popularizada e 

passou a ser empregada também pelos publicitários. 

A influência pessoal é relevante para o estudo sobre o comportamento de consumo, que 

a influência da criança sobre os pais na tomada de decisão de compra começa a ser 

abordada. O comportamento é freqüentemente afetado por aqueles com quem nos 

associamos estreitamente. Esse fato não torna possível avaliar o consumidor apenas 

como uma única pessoa física (KARSAKLIAN, 2000).  

 

Influências no Comportamento do Consumidor 

 

Para falar em influências, a cultura pode ser a primeira delas a ser mencionada já 

que está presente em todas as sociedades, através de inúmeras manifestações que podem 

ser observadas com facilidade, como as regras de comportamento, por exemplo. É 

comum as pessoas comentarem sobre suas experiências em viagens relatando diferentes 

hábitos e costumes. É justamente essa diversidade cultural que é estudada no 

comportamento do consumidor. Segundo Sheth, Mittal e Newman (2001), a cultura em 

uma sociedade é tudo aquilo possível de ser aprendido e partilhado, como as normas, os 

valores e o comportamento, por exemplo. Já para Schiffman e Kanuk (2000) cultura é a 

soma total das crenças, valores e costumes, aprendidos que servem para direcionar o 

comportamento de consumo dos membros de determinada sociedade. 
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Para alguns autores como Solomon (2002), a cultura pode ser considerada como 

a personalidade de uma sociedade. Assim como cada indivíduo tem a sua personalidade, 

cada sociedade também manifesta a sua através da cultura. Para entender o 

comportamento de consumo é indispensável que o pesquisador tenha conhecimento a 

respeito da cultura daquele grupo. Além disso, é preciso saber que a cultura não é 

estática (SOLOMON, 2002), ou seja, ela está sempre se modificando, mesmo que 

lentamente, com a globalização as mudanças vão sendo incorporadas nas culturas pelas 

trocas de experiências tanto com as pessoas diretamente ou com programas de televisão 

e ainda mais com a Internet (rede mundial de computadores). Por isso os estudos sobre 

o comportamento do consumidor sempre devem levar em consideração a cultura e seus 

movimentos sociais.  

Já para o mercado, a classe social determina as ações de marketing que serão 

realizadas para os consumidores, pois marcas e hábitos de consumo podem ser 

identificados de acordo com a classe social. Parece mais simples quando se trata apenas 

de um determinante para uma estratégia de marketing, mas não é, pois a linguagem 

utilizada com cada classe social requer cuidados redobrados para não utilizar 

estereótipos exagerados e constranger os usuários de determinado produto ou marca. 

Uma marca famosa e com custo elevado, tende a ser consumida por indivíduos de uma 

determinada classe social, podendo até, identificar um grupo ou classe. Os membros de 

cada classe sociais têm suas preferências distintas, os hábitos de compra são muito 

diferentes, por exemplo, os consumidores de classe média baixa preferem usar roupas 

que façam referência à personalidades famosas e com a marca bem visível. Já pessoas 

de classe média alta procuram roupas de aspecto mais sutil, como a roupa esporte. 

(SCHIFFMAN E KANUK, 2000). Mas todos os consumidores, independentemente da 

classe social, gostam de ser tratados como se fossem únicos. 

Outro aspecto que está relacionado como o comportamento das pessoas, tanto no 

cotidiano como no comportamento de consumo, é a idade que também determina 

diferenças que são extremamente relevantes no estudo em questão. É possível dividir as 

pessoas em vários grupos como jovens e adultos, idosos, bebês e crianças em idade pré-

escolar, crianças até quatro anos e crianças de cinco anos. Essa, segundo Sheth, Mittal e 

Newman (2001), é a idade cronológica de uma pessoa, ou seja, o tempo que se estende 

do nascimento até o presente momento. Para o estudo do comportamento do 

consumidor é importante observar a diferença entre a idade psicológica (a que a pessoa 
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sente ter) e a idade cronológica, pois o comportamento em cada etapa evolutiva tem 

características diferentes e o hábito de consumo acompanha as transições do ciclo vital.  

As necessidades e desejos variam muito conforme a idade. Gerações inteiras 

adotam hábitos meramente para se diferenciarem dos pais. Sendo assim a preferência 

por roupas, carros e música, por exemplo, serão totalmente diferentes da geração 

anterior e conseqüentemente da geração futura. A partir da idade é possível estimar 

quanto uma empresa poderá lucrar ao longo da vida daquele cliente, ou seja, quanto ele 

gastará comprando seus produtos e serviços. Isso é chamado Ciclo de Vida do Cliente 

(SHETH, MITTAL E NEWMAN, 2001). É importante ainda salientar que a partir da 

idade de uma população é possível prever o comportamento do mercado a médio e 

longo prazo.   Tanto o aumento significativo da natalidade, quanto o envelhecimento da 

população, trazem mudanças na demanda do mercado, ou seja, os produtos oferecidos 

têm que estarem de acordo com os consumidores potenciais. Para uma população 

numerosa de idosos, serviços médicos, hospitalares e programas de atividades para a 

terceira idade precisam ser prioridade para o marketing.  Os autores afirmam ainda que 

hoje em dia a divergência entre a idade cronológica e a psicologia está aumentando cada 

vez mais. As pessoas com 80 anos afirmam se sentir com 60 e assim por diante. Isso 

traz enorme repercussão para o marketing e para a sociedade em geral, pois eles não 

querem ser tratados como se tivessem 80 e sim 60. Por isso entender e estudar a idade 

do consumidor é fundamental para a correta comunicação. 

A personalidade também influencia muito o comportamento do consumidor. É 

através da personalidade de cada indivíduo que as demais influências citadas 

anteriormente, atingem em maior ou menor grau o seu comportamento de consumo. 

Sheth, Mittal e Newman (2001), afirmam que a propensão de ser influenciada ou não 

por estímulos externos está ligada à sua personalidade. 

Para entender como a personalidade influencia o comportamento do consumidor, 

é preciso conhecê-la melhor. Os diversos autores que tratam sobre o tema têm diferentes 

conclusões. Uma delas é que a personalidade está relacionada com a hereditariedade, 

outra é que o ambiente molda a personalidade. A questão é que essas características 

levam cada um a agir de uma maneira própria, por isso temos a noção de indivíduo. 

Cada indivíduo, de acordo com sua personalidade, irá se relacionar com as coisas ao seu 

redor de maneira única. Isto faz com que as pessoas se relacionem com o consumo de 

maneira diferente, existindo grupos com pessoas semelhantes, porém nunca 

completamente iguais. O relacionamento com as marcas é assim, alguns adoram 
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determinadas marcas, outros a odeiam e há ainda aqueles que a desconhecem. O 

exemplo da Harley Davidson é propício, os consumidores fiéis tatuam a marca no 

próprio corpo, tamanha é a sua identificação com ela.  

Para Schiffman e Kanuk (2000), a personalidade é definida como as 

características psicológicas interiores que tanto determinam quanto refletem como uma 

pessoa responde ao seu ambiente. Os autores destacam os traços, as qualidades 

específicas, todos os fatores que o diferencia dos outros indivíduos, pois é isso que irá 

fazê-lo optar por uma marca, por exemplo.  Sheth, Mittal e Newman (2001), afirmam 

que a personalidade de uma pessoa é a junção de dois fatores: genética + ambiente. Ou 

seja, pode-se ter componentes da personalidade determinados pelas características 

familiares dos pais, mães e irmãos mais velhos, ao mesmo tempo em que pode-se 

desenvolver determinados hábitos de acordo com o ambiente em que se vive. O autor 

ressalta a expressão “nascer em berço de ouro”, que é popularmente utilizada e reflete 

bem o conceito.  

Mas além das influências relatadas acima, os grupos de referência estão muito 

presentes no comportamento de consumo das pessoas. Os seres humanos não são 

diferentes dos demais animais quando o assunto é estar inserido em um determinado 

grupo, principalmente quando no que tange ao consumo. Para pertencer à sociedade 

todo o indivíduo tem que pertencer à algum grupo e estes grupos são chamados grupos 

de referência. Segundo Solomon (2002), grupo de referência é aquele que exerce 

influência muito significativa nas avaliações e no comportamento de um indivíduo, ou 

seja, antes de qualquer atitude mais ou menos importante, os parâmetros do grupo ao 

qual o individuo pertence serão levados em consideração, fazendo com que, muitas 

vezes, a decisão não seja pela escolha do que é melhor para a pessoa, mas sim do que é 

mais adequado para o grupo. E essa influência se dá em várias áreas da vida de uma 

pessoa. 

Baseado no que foi exposto até o momento, constata-se que a criança, no 

mercado atual, está sendo vista e tratada como consumidora de inúmeros produtos. A 

partir do próximo capítulo este estudo irá focar no consumidor infantil. 

 

A Criança como Consumidora 

A primeira publicação que reconheceu as crianças como consumidores foi 

escrita há apenas 35 anos, quando foram denominados “compradores de caramelos de 

um centavo” (MCNEAL, 1964). Atualmente, as crianças podem ser consideradas 
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compradores de quase todo o tipo de produtos e serviços, às vezes consumindo até com 

seu próprio dinheiro, seja ele mesada ou outras fontes. Por conta disso, as empresas 

direcionam suas estratégias para cativar o consumidor mirim e alavancar suas vendas 

nesse nicho de mercado. Para conquistar esse filão de mercado, é necessário conhecer o 

receptor ao qual as agências de propaganda e os profissionais de marketing direcionam 

seus esforços de comunicação. Para isso, o início desse aprendizado ainda no meio 

acadêmico torna-se cada vez mais importante. 

Para tanto, é necessário pesquisar sobre temas mais atuais como é o fato do 

surgimento desse novo segmento, o público infantil. O meio acadêmico brasileiro, em 

especial a região sul está carente de publicações a respeito desse tema, o que dificulta a 

informação e o aprendizado sobre o comportamento do consumidor infantil. A maioria 

da bibliografia encontrada está em inglês e as pesquisas e dados disponíveis são a 

respeito da população dos Estados Unidos. A bibliografia é rica em conteúdo sobre o 

comportamento do consumidor de uma maneira geral, falando pouco sobre as crianças 

especificamente. Isso por se tratar de um assunto tão atual e que está sendo discutido 

por diferentes países como aconteceu recentemente, em abril de 2004, no Rio de 

Janeiro, a 4ª Cúpula Mundial de Mídia para Crianças e Adolescentes. 

  Houve uma época em que as crianças eram vistas apenas como “enfeite”. A 

sociedade não estava consciente do fato de as crianças serem diferentes dos adultos em 

muitos aspectos, principalmente no que diz respeito às preferências e necessidades 

diárias. Com regras mais rígidas e sem conhecimento apurado de pedagogia e psicologia 

infantil, as escolas e os pais eram bastante severos com suas crianças, a fim de torná-los 

cidadãos dignos de pertencerem à sociedade. Esses costumes deixavam as crianças com 

poucas chances de expressão e opinião sobre quaisquer assuntos, mesmo os que diziam 

respeito a elas.  Mas, aos poucos, a sociedade foi se modificando. A mulher conquistou 

pouco a pouco seu espaço na sociedade, não só como a mulher responsável pelos 

afazeres domésticos, mas como parte efetiva do mercado de trabalho. A conquista da 

pílula anticoncepcional trouxe mais autonomia para a mulher escolher o momento certo 

para a maternidade e dividir com o companheiro as despesas da casa.  

Todos esses acontecimentos transformaram a visão da sociedade em relação à 

maternidade. Os filhos passaram a ser planejados e a família diminuiu bruscamente, já a 

importância dada a cada filho aumentou muito e a família passou a se organizar em 

função dos filhos, criando cada vez mais estrutura para suprir as necessidades das 

crianças mesmo quando os pais estão ausentes em vista do trabalho.  Tudo isso mudou o 
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olhar da sociedade sobre as crianças (MCNEAL, 2000). Mas será que pais e sociedade 

em geral entendem o que significam essas mudanças? O que mudou no mercado com 

essa nova fase da socialização da criança? Que posicionamentos, frente aos próprios 

pais e ao consumo, a criança assumiu a partir de tais mudanças? Essas são algumas 

questões que essa pesquisa irá procurar responder através de seus resultados. 

No Brasil, a criança é a soberana do lar (GIACOMINI, 1991). Isso porque com a 

crescente participação da mulher no mercado de trabalho, os filhos ficam menos na 

presença dos pais e estes tentam compensar a falta cedendo a todos os desejos dos 

filhos, principalmente no que diz respeito ao consumo. Assim, a criança escolhe o que 

comer, vestir, entre outros artigos inclusive para os adultos da casa. 

Assim como nas empresas as compras organizacionais são efetuadas por um 

funcionário responsável por esta tarefa, ou seja, o tomador de decisões das compras  não 

será o usuário direto do produto e não pagará por ele. Na família o processo de compra 

muitas vezes se assemelha, pois os pais pagam por determinadas compras, mas não 

serão usuários delas. Logo, é mais difícil identificar a tomada de decisão familiar média. 

Tendo em vista essas circunstâncias, torna-se necessário estudar o comportamento do 

consumidor infantil na tomada de decisão da compra. A partir desse tema, observa-se a 

necessidade de mensurar as conseqüências da influência da criança sobre os pais e 

familiares nas mais variadas situações de compra, desde os brinquedos até itens de 

maior valor, identificando a necessidade de um maior conhecimento do mercado 

infantil. Isto porque em um mercado extremamente competitivo o consumidor infantil é 

cada vez mais valorizado.  

Sob a ótica infantil, o mercado é formado por crianças que estão cada vez mais 

bem informadas devido ao acesso à internet e à televisão, e só consomem o que lhes 

agrada, sem imposições. Muitas vezes decidem a compra, já que acompanham com 

freqüência os pais nos supermercados. De acordo com McNeal (2000), 90% das 

crianças vão as compras pelo menos uma vez ao mês com seus pais. No entanto, esse 

boom de produtos para as crianças pode ser prejudicial para elas, caso os pais não 

observem o que compram para os seus filhos. Essa mudança no comportamento infantil 

e, conseqüentemente dos pais, nos leva a refletir sobre a necessidade de maior 

esclarecimento sobre os produtos oferecidos a esse público na mídia e no ponto de 

venda e a conscientização dos pais sobre esse novo padrão de comportamento. Por outro 

lado, é importante observar como o mercado da região sul precisa estar atento à 

diferenciação desse mercado. 
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Estudos Específicos Sobre a Criança Como Consumidora 

Segundo KARSAKLIAN (2000), deve-se então abandonar a noção de 

indivíduo-consumidor e assumir a de unidade de decisão. É nesse contexto que a 

socialização da criança como consumidor está associada à decisão de compra familiar. 

A maioria dos autores aceita como sendo de 1964 o primeiro estudo envolvendo 

especificamente a criança como consumidora importante, mas o termo socialização foi 

empregado por Ward em publicação datada do ano de 1974, sobre o consumidor jovem, 

como sendo o processo pelo qual o indivíduo aprende a desempenhar seu papel em sua 

sociedade, porém hoje a atividade de compra das crianças assumiu dimensões muito 

diferentes das constadas naquela época quando elas eram vistas apenas como 

consumidoras de doces. Antes disso ainda Wells, em 1965, afirmou em uma das 

primeiras publicações científicas realmente séria sobre o problema da criança e o 

consumo, que “as crianças consomem grande número de doces, mais pareceria que sua 

influência transcende a barreira dos produtos que lhes são destinados, pois quando os 

pais não têm preferências por uma marca, a opinião das crianças pode ser 

determinante”. Isso se torna mais visível hoje onde se conhece o papel preponderante 

das crianças nas compras da família (KARSAKLIAN, 2000). 

Por outro lado, a escassez de dados nacionais sobre consumo infantil torna 

necessário o uso de dados de outros países como os Estados Unidos onde já em 1969 o 

autor e pesquisador McNeal tinha calculado quanto representava em dinheiro a compra 

de dois chicletes por semana para as crianças americanas de 4 a 12 anos. Para esse 

produto tão simples ele chegou ao valor de 36,7 milhões de dólares. Na França, outro 

país que possui inúmeras publicações a respeito do tema, calculou-se, em 1990, que as 

crianças tinham um poder de compra de 400 bilhões de francos com uma influência 

direta de 43% sobre as compras da família (KARSAKLIAN, 2000).  

Além da idade, Karsaklian (2000) afirma que há outros fatores que devem ser 

levados em consideração quando se fala em grau de influência da criança sobre os pais: 

quanto mais habituada a utilizar seu dinheiro para comprar seus produtos, mais abertura 

os pais lhe dão para intervir no processo de decisão; quanto mais elevada a classe social 

a qual pertence, mais influência ela terá na fase de reconhecimento do problema; as 

meninas têm maior influência que os meninos, principalmente na adolescência. Porém 

elas não influenciam no montante da compra. Quando se trata de bens de consumo 
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caros, a maioria dos pais permite que os filhos decidam sobre fatores menos 

expressivos, como a cor do automóvel, por exemplo.  

O grau de influenciabilidade de certos pais também é fator que deve ser levado 

em consideração no estudo do relacionamento entre as crianças e os pais na hora da 

compra. Segundo Berey e Pollay (1968), alguns pais são mais influenciáveis que outros. 

As mães cujo centro de interesse principal são os filhos, cedem menos facilmente aos 

pedidos dos filhos devido ao sentimento de superproteção que as leva a comprar pelo 

seu próprio julgamento do que é melhor para o filho.  

No começo da década de 90, em busca de uma explicação sobre o 

comportamento de consumo das crianças como objeto de estudo em si mesmo, McNeal 

(1993) e MacNeal e Yeh (1994) formularam cinco etapas do desenvolvimento desse 

comportamento: A primeira etapa é a observação, no qual a criança tem seu primeiro 

contato sensorial com o mundo mercadológico e conseqüentemente a primeira 

oportunidade de interagir com uma fonte comercial de bens e serviços que satisfazem 

suas necessidades. Através da visão, do tato, do gosto e do olfato e da captação de 

sensações provenientes dos fenômenos do mundo comercial. A criança aprende desde o 

início de sua vida a depender dos pais para satisfazer suas necessidades. Então deduz 

que com o descobrimento de um mercado de bens e serviços que satisfaça suas 

necessidades, essa dependência diminuirá. 

 A segunda etapa é o pedido que se caracteriza pela capacidade das crianças de 

pedir artigos de consumo, principalmente produtos alimentícios, primeiro por meio de 

gestos, logo após com palavras e mais tarde com ações. As crianças começam a lembrar 

os produtos que lhes dão satisfação e começam a pedi-los para os pais por volta dos dois 

anos de idade. 

  A terceira etapa é a seleção. Uma vez que as crianças praticam e melhoram o 

processo de pedir para seus pais produtos e serviços oferecidos no mercado, a etapa 

lógica seguinte é o ato físico de tomar esses artigos. Suas mentes e corpos desenvolvem 

a necessidade de realizar ações de forma independente. Depois de terem seus pedidos 

autorizados, as crianças iniciam o ato de selecionar, decidir e buscar um produto no 

mercado, pegá-lo da prateleira e colocar no carrinho de supermercado por exemplo. 

Esse é o primeiro ato físico importante do processo. Depois de selecionar regularmente 

os produtos com autorização dos pais e presenciar como os pais pagam pelos produtos 

no caixa, as crianças criam o desejo de desempenhar o papel de adulto, querendo 

participar ativamente do processo de pagamento. Esse importante ato está precedido da 
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compreensão por parte da criança de que o produto pertence à loja e é necessário 

dinheiro para levá-lo. Com a autorização dos pais e com muita ajuda a criança realiza 

sua primeira aquisição, que é a quarta etapa, ou seja, pega o produto da estante e dá o 

dinheiro ao caixa. Isso se dá com uma idade média de cinco anos e então passam a ser 

consumidores primários. A quinta e última etapa, que caracteriza o passo final, no qual 

as crianças se convertem em consumidores, comprando seus produtos sozinhos.  

Após a criança chegar aos oito anos de idade, ela realiza aproximadamente 

metade de suas compras independentemente e a outra metade com seus pais. É muito 

provável que uma criança por volta dos dez anos de idade, por exemplo, visite cinco 

lojas por semana para realizar suas compras e visite o comércio uma 270 vezes ao ano 

(MCNEAL, 1992). Esta cifra se aproxima das compras e visitas feitas pelos pais. 

Quando chega aos doze anos, este consumidor prefere fazer as visitas com amigos ao 

invés dos pais. Devido a essas visitas freqüentes ao comércio, as crianças desenvolvem 

preferências por lojas maiores e supermercados conhecidos.  

O poder aquisitivo das crianças como mercado de influência, ou seja, de exercer 

sua vontade através dos pais, é muito maior do que como mercado primário, por isso 

atraem tanto os profissionais de marketing interessados em influenciar os pais através 

das crianças (MCNEAL, 1998). Esse fato mostra que a criança como consumidora pode 

ser ainda mais relevante para o mercado como influenciador na decisão de compra dos 

pais e não como consumidor final, ou seja, na maioria das situações a criança não vai 

adquirir um produto exclusivamente para uso próprio, mas irá influenciar na decisão de 

compra dos pais em diversos itens, do mais acessível ao bem de consumo mais caro, 

como um automóvel, por exemplo, e isso desperta o interesse do mercado em conquistar 

o público infantil. Mas ainda que se possa contar com todos esses dados, é interessante 

levantar a questão: no Brasil, em especial no Rio Grande do Sul, as crianças se 

comportam de maneira semelhante ou a diferença cultural modifica a influência que 

exercem sobre os pais? Essa é a questão que a pesquisa buscará responder. 

 

A Família e a Socialização da Criança 

 

Em primeiro lugar, o conhecimento dos fatores que influenciam a socialização 

do consumidor pode oferecer informações úteis na definição do processo de 

comunicação. Estimativa do mercado dos Estados Unidos apontam que crianças 
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menores de 12 anos gastam, diretamente, 17 milhões de dólares ao ano (GALLAGA, 

1996). 

Em segundo lugar, o entendimento do processo de socialização do consumidor 

pode ser empregado na definição de políticas públicas para produtos direcionados 

especificamente ao mercado infantil. 

A ausência do pai no lar é culturalmente aceita, pois a figura paterna sempre foi 

vista como provedora das necessidades da família e a criança cresce acostumada com a 

presença constante da mãe em casa suprindo suas necessidades diárias. Mas atualmente 

o cenário está se modificando e é importante notar que a presença constante da mãe no 

lar tornou-se mais rara, o que faz a criança ter liberdade para fazer suas próprias 

escolhas e optar por itens que lhe dêem a sensação de individualidade. Assim, ao 

mesmo tempo em que as crianças têm uma opinião formada e participam mais das 

decisões da família, as mães se sentem mais propensas a aceitar essa opinião. A 

pesquisa da InterScience Informação e Tecnologia Aplicada, na maioria das vezes, as 

mães sentem-se culpadas pela ausência no lar e amenizam sua culpa atendendo aos 

desejos de consumo dos filhos. 

Neste sentido, a socialização do consumidor infantil, ou seja, processos pelos 

quais as crianças adquirem habilidades, conhecimento e atitudes relevantes para sua 

atuação como consumidores no mercado, está em fase de crescimento e as empresas já 

se conscientizaram da importância da publicidade adequada para atrair esses 

consumidores (KARSAKLIAN, 2000). Percebe-se nas peças publicitárias (em especial 

nos comerciais de televisão) uma mudança na abordagem publicitária, cujos apelos são 

direcionados às crianças e não mais tanto aos pais. No entanto, para se chegar aos 

resultados positivos, Elaine Fantini afirma que os publicitários enfrentam um grande 

desafio. “Eles alegam que é um desafio penetrar em todo o universo infantil. Mas para 

obter sucesso, eles precisam conhecer o mundo da criança, saber do que ela gosta”, 

explica (InterScience). Ela diz, ainda, que esses profissionais utilizam artifícios variados 

para alcançarem os resultados positivos com as crianças, como jingle, ídolos infantis e o 

mundo da imaginação.  

Cabe mencionar que assim como os pais são os agentes primários de 

socialização dos filhos, a aprendizagem do comportamento de consumo é o resultado da 

influência de muitas outras pessoas, como a escola, os amigos, a televisão, etc. Um 

estudo recente realizado por MacNeal e Ji (1998) demonstrou empiricamente quais 

eram as fontes importantes pelas quais as crianças pequenas conheciam novos produtos. 
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Esse estudo revelou que a televisão é agora uma fonte de informação mais significativa 

que os pais, uma revelação surpreendente em uma sociedade onde a família constitui a 

unidade social básica.  

Com essas recentes descobertas sobre a socialização da criança e seu ingresso no 

mundo do consumo, o mercado iniciou ações de marketing voltadas diretamente para as 

crianças, como será exposto a seguir. 

 

Estratégia Metodológica 

Este estudo tem vertente qualitativa, ou seja, preocupa-se em estudar a fundo 

uma pequena amostra representativa ao invés de estudar grandes amostras. Na pesquisa 

qualitativa, segundo Goldenberg (2001), a preocupação do pesquisador não é com a 

representatividade numérica do grupo pesquisado, mas com o aprofundamento da 

compreensão de um grupo social, de uma organização, de uma instituição, de uma 

trajetória, enfim, considera profundamente todos os aspectos de um pequeno grupo que 

seja representativo em relação aos objetivos desejados. Para a autora, em ciências 

sociais é mais produtivo, na maioria das vezes, se preocupar mais com o 

aprofundamento do conhecimento de um grupo social do que com a sua representação 

numérica, ou seja, determinados tipos de investigação serão mais consistentes se 

estudados meticulosamente ao invés de preocupar-se apenas com a quantidade de 

sujeitos de pesquisa.  

 Como o tema da pesquisa, comportamento do consumidor, é bastante amplo, 

fez-se necessário, em um primeiro momento, conhecer mais a fundo o assunto através 

de pesquisa exploratória com levantamento bibliográfico para delimitar o estudo e obter 

um problema de pesquisa mais claro e preciso. Para Gil (1999), a Pesquisa Exploratória 

é a melhor opção, quando a finalidade é esclarecer e modificar conceitos e idéias a fim 

de obter hipóteses pesquisáveis, ou seja, levantar todas as hipóteses possíveis sobre um 

determinado tema, para posteriormente abordar o problema de pesquisa com segurança. 

Já para Marconi e Lakatos (1996), esse método é recomendado quando o pesquisador 

necessita basear-se em referenciais teóricos anteriores, pois efetuando um levantamento 

concreto poderá então utilizá-los para embasar a questão a ser investigada.  

As informações serão coletadas através de entrevista em profundidade não-

estruturada, ou seja, o entrevistador seguirá um roteiro previamente estabelecido. 

(MARCONI E LAKATOS, 2000). A amostra será não-probabilística, ou seja, sem a 

utilização de conceitos estatísticos, que segundo Marconi e Lakatos (2000), é o tipo 
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mais comum desse gênero de investigação. Os sujeitos de pesquisa serão selecionados 

de acordo com os critérios para satisfazer os objetivos da pesquisa. Serão entrevistadas 

6 mães de crianças na faixa etária dos 7 aos 10 anos, de classe A e B, conforme o 

Critério Brasil, residentes em Porto Alegre. 

Para a análise das entrevistas coletadas, será utilizada a técnica de análise de 

conteúdo, ou seja, uma análise das idéias e não apenas das palavras. Segundo Marconi e 

Lakatos, (2000), essa técnica tem a finalidade de descrever, sistematicamente, o 

conteúdo das comunicações. Logo, procura decodificar aquilo que foi dito no seu 

sentido mais profundo e organizar as informações em categorias tornando possível 

analisar as respostas e gerar as conclusões. 

 
Considerações Finais 
  
 A análise de conteúdo das entrevistas está em fase de finalização. 
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