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RESUMO

A força e a representatividade do público infantil no mercado de consumo são
inegáveis. Expostas às influências que recebem dos pais, dos amigos e da mídia, as
crianças opinam e participam ativamente das escolhas dos produtos infantis e
daqueles consumidos pela família. As modificações na unidade familiar, a inserção
da mulher no mercado de trabalho, o número reduzido de filhos e a relação cada vez
mais próxima da criança com a mídia e a tecnologia contribuem para um novo perfil
do consumidor infantil: mais informado, sofisticado e com poder de negociação. A
proposta do presente estudo é a de investigar como se dá a relação entre o
consumidor infantil de baixa renda e as marcas. A pesquisa, de caráter qualitativo,
utilizou como estratégia metodológica a quase-etnografia (ELLIOTT; JANKELELLIOTT, 2003). Foram realizadas entrevistas em profundidade e observação direta
com seis famílias de baixa renda (classe D) do município de Três Rios, Estado do
Rio de Janeiro, totalizando nove crianças na faixa etária entre sete e onze anos.
Para a interpretação dos resultados, optou-se pela análise do discurso. Conclui-se
que há uma relação bem próxima entre crianças de baixa renda e marcas. Elas
possuem um conhecimento amplo, valorizam os itens de marca e muitas vezes os
têm como objeto de desejo. Comprar é visto como entretenimento, inclusive em
substituição ao brincar, e o nome de uma determinada marca, muitas vezes,
substitui o tipo ou a categoria de um produto. Os personagens infantis que
“emprestam” nome à marca e os brindes são fortemente valorizados pelas crianças.

Palavras-chave: Consumidor Infantil. Baixa Renda. Marcas.

ABSTRACT

The power and representativeness of child consumer market are undeniable.
Exposed to their parents, friends and media influences; children give their opinion
and actively participate in choosing their products as well as those consumed by
family. The changes in family unit, the inclusion of women in labor market, the
reduced number of children and the ever close children relationship with media and
technology contributes to a new children consumer profile: more informed,
sophisticated, and with negotiation power. The purpose of this study is to investigate
the relationship between low-income children consumers and brands. The research,
of qualitative nature, used the quasi-ethnography approach as methodological
strategy (ELLIOTT; JANKEL-ELLIOTT, 2003). In-depth interviews and direct
observations were conducted with six low-income families from the city of Três Rios,
in the State of Rio de Janeiro, totalizing nine children ranging from seven to eleven
years. The discourse analysis was used for results interpretation. It was concluded
that there is a close relationship between low-income children and brands. They have
a wide knowledge, value branded items and often have them as objects of desire.
Purchasing is regarded as entertainment, even replacing recreation and the brand
name often replaces the product category or type. The children’s characters that
“lend” their names to products and brands are highly valorized.

Keywords: Child Consumer. Low-income. Brands.
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CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO

Os modelos de consumo propostos pelos adultos incluem a participação
efetiva dos filhos e contribuem para formação e socialização de um novo perfil da
criança como consumidora. A literatura revela que a socialização do consumidor
agrega fatores que vão desde a aquisição de habilidades, de conhecimentos e de
atitudes até as influências que as crianças recebem da família, da mídia e dos
grupos com os quais convivem (SOLOMON, 2011).
O mundo ocidental dedica hoje uma importância cada vez maior à criança.
Essa situação gera um paradoxo. Quanto menos numerosas são as crianças, mais
aumenta seu peso econômico. O novo relacionamento entre a criança e sua família
oferece a oportunidade de um novo poder de compra. A criança ganhou o direito de
ser ouvida pelos adultos, os quais lhe concedem uma liberdade muito maior,
transformando a educação num processo mais complexo. “A criança em quem se
investiu enormemente, idealizada por seus pais, tornou-se finalmente uma criança
rara e preciosa” (MONTIGNEAUX, 2003, p. 17).
Nesse contexto, as crianças estão cada vez mais expostas aos estímulos do
marketing. Basicamente, dois fatores contribuem para esse cenário: as mudanças
ocorridas na dinâmica familiar e o impacto da tecnologia sobre o universo infantil. As
crianças são responsáveis por grande parte das atividades do mercado e
estabelecem um padrão próprio ao consumir, além de apresentarem um alto poder
de decisão de compra frente ao consumo da família (LIMEIRA, 2008).
Estudo de Ross e Harradine (2004) relata que, para as crianças, os produtos
e as marcas são os aspectos mais relevantes do mercado. Elas reconhecem e
atribuem importância às marcas e, à medida que a idade avança, o nível de
conhecimento se aprimora. Para Montigneaux (2003), as marcas encontram
dificuldades em se comunicar com a criança e as empresas já entenderam que
precisam desenvolver produtos e serviços adaptados ao público infantil.
Estudiosos do consumo infantil em âmbito internacional, como McNeal (1992),
Roedder-John (1999) Montigneaux (2003), Cardoso (2005) e Linn (2006), retratam
esse universo, predominantemente, sem distinção de classes. No Brasil, são
escassas as pesquisas na área acadêmica que abordam o consumo infantil nas
classes de baixa renda, tampouco o papel, o significado e as influências que as
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marcas possam ter no comportamento de compra das crianças e na escolha de
produtos.
Dados do IBGE (2012) revelam que, embora 70% dos brasileiros tenham
renda mensal abaixo de três salários mínimos, o consumo agregado dessas famílias
não é nada desprezível e representa um montante considerável. Para Mattoso
(2005), a lógica por detrás das decisões de compra das classes populares, de suas
representações sociais e de seus valores precisa ser compreendida para que esse
potencial possa, de fato, concretizar-se, e esses consumidores possam ter suas
necessidades mais bem atendidas. Esse universo inclui, inevitavelmente, as
crianças. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (2013), considerase criança a pessoa de até 12 anos de idade incompletos. Aquelas com idade entre
12 e 18 são adolescentes. Segundo o Censo 2010 do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE, 2012), as crianças de 0 a 12 anos no Brasil
representam mais de 38 milhões de pessoas, cerca de 20% da população brasileira.

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA

Como o consumidor infantil de baixa renda se relaciona com as marcas?

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo Principal

Descrever como o consumidor infantil de baixa renda se relaciona com as
marcas.

1.2.2 Objetivos Intermediários

- Apresentar as características principais do consumidor de baixa renda;
- Investigar como se dá a relação entre a criança e o consumo;
- Verificar os significados das marcas para o público infantil, com suas associações e
eventuais lealdades;
- Averiguar como as principais influências atuam na relação da criança com a marca;
- Investigar como se dá a percepção da criança sobre preço.
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1.3 DELIMITAÇÃO

1.3.1 Temporal
A pesquisa de campo aconteceu no período de janeiro a março de 2013.

1.3.2 Geográfica

A pesquisa foi realizada no município de Três Rios, no estado do Rio de
Janeiro.

1.3.3 Teórica

Do ponto de vista teórico, pretendeu-se trabalhar os conceitos e o tema do
comportamento do consumidor infantil, procurando entender como se dá a influência
das marcas no universo desse público. Para tanto, aprofundou-se e revisou-se a
literatura de autores consagrados. No que se refere às marcas, os autores utilizados
para embasar a pesquisa foram Holt (2005) e Aaker (2007); acerca dos aspectos de
desenvolvimento e socialização das crianças, foram discutidas as abordagens de
Piaget (1982) e Vygotsky (1984); sobre a criança e o consumo, bem como sua
relação com marcas, os autores foram McNeal (1992), Roedder-John (1999)
Montigneaux (2003), Cardoso (2005), Linn (2006) e Solomon (2011).
Não foram considerados, para este estudo, outros aspectos de mercado que
possam despertar o interesse das crianças. O foco se deu em marcas e na
influência que essas exercem sobre o segmento infantil de baixa renda.

1.4 RELEVÂNCIA

1.4.1 Organizacional

Pesquisa da TNS InterScience (2009) revela que o mercado infantil tem
significativa representatividade. As crianças de hoje não só sabem - e pedem - o que
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querem comprar, como ajudam a definir o consumo da família. Elas acompanham,
por exemplo, cerca de 65% das visitas aos supermercados e influenciam
aproximadamente 70% das compras de bebidas e alimentos. Além disso, 71% das
mães brasileiras se dizem dispostas a pagar um pouco mais pelas marcas que os
filhos pedem (PEGN, 2012).
O consumidor infantil de baixa renda também se insere nesse cenário.
Pesquisa do Instituto Data Popular (2012) aponta que quanto menor a renda, maior
a tolerância com o pedido das crianças, ou seja, ao contrário dos pequenos
pertencentes à elite, as crianças da base da pirâmide têm um poder de diálogo
sobre consumo maior perante seus pais. De acordo com o estudo, 51% dos pais da
classe C sentem dificuldades no momento em que precisam dizer não aos seus
filhos. Nas classes D e E, a porcentagem aumenta ainda mais, para 61%. Os
números contrastam com a taxa de 44% alcançada pelas classes A e B. Argumentos
sobre durabilidade, preço e qualidade dos produtos sobressaem no repertório de
persuasão utilizado por crianças das classes C, D e E.
O trabalho pretende contribuir para que as empresas brasileiras e os
profissionais de marketing consigam verificar de que maneira as crianças de baixa
renda assimilam as marcas e como essas influenciam no comportamento de
compra. Assim, poderá dar suporte, de forma mais consciente e responsável, nas
futuras decisões de investimentos das corporações direcionadas ao público infantil.

1.4.2 Acadêmica

Do ponto de vista acadêmico, a pesquisa justifica-se em função da sua
capacidade de ampliar discussões e conhecimento sobre esse novo perfil de
consumidor, bem como identificar fatores que venham a facilitar o entendimento da
relação entre marca e consumo infantil.
A partir deste estudo, espera-se contribuir para o campo teórico, de forma
específica, tendo em vista a análise das influências das marcas e sua relação com
as crianças pertencentes à base da pirâmide.

1.4.3 Social
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A pesquisa pode fornecer subsídios ao governo brasileiro para que possa
criar legislação específica que regulamente a veiculação de propaganda dirigida a
crianças. Já existe resolução do Conselho Nacional de Autorregulamentação
Publicitária (CONAR) sobre o cuidado com a criança no momento de se fazer uma
propaganda voltada para esse público. Ressalta-se, porém, que a matéria não tem
força de lei, é apenas uma recomendação (CONAR, 2012).
O Código de Defesa do Consumidor também trata do assunto e proíbe a
propaganda abusiva, considerada assim a publicidade que se aproveite da
deficiência de julgamento e de experiência da criança. O projeto de lei 5.921/01 que
proíbe a publicidade dirigida à criança no Brasil e regulamenta a publicidade dirigida
a adolescentes, tramita há doze anos no Congresso Nacional. O CONAR é contrário
à proibição, pois afirma que a publicidade infantil faz parte do desenvolvimento da
educação infantil. A proposta divide a sociedade: de um lado, há os que defendem a
proibição de qualquer tipo de propaganda dirigida às crianças e, de outro, os que
veem a proibição como uma forma de coibir a comunicação (ANDI BRASIL, 2012).
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CAPÍTULO II - REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 MARCAS

As marcas exercem papel relevante na sociedade, pois, à medida que a vida
dos consumidores se torna mais complexa, agitada e corrida, a capacidade que elas
têm de simplificar a tomada de decisões e minimizar possíveis riscos é valiosa e
inestimável (KOTLER; KELLER, 2006)
As marcas podem também sinalizar determinado nível de qualidade e, assim,
consumidores satisfeitos podem optar novamente pelo produto, gerando fidelidade à
marca. Kotler e Keller (2006) explicam que a fidelidade à marca proporciona
previsibilidade à empresa e segurança de demanda, além de criar barreiras para
novos entrantes.
Keller e Machado (2006, p. 2) citam a definição da American Marketing
Association (AMA) para marca: “é um nome, termo, símbolo, desenho ou uma
combinação desses elementos que deve identificar os bens ou serviços de um
fornecedor ou grupo de fornecedores e diferenciá-los dos da concorrência”.
Portanto, tecnicamente falando, sempre que um profissional de marketing cria um
novo nome, logotipo ou símbolo para um novo produto, ele cria uma marca. Esses
autores afirmam que, na realidade, muitos administradores vão além quando se
referem à marca, definindo-a como algo que criou um certo nível de conhecimento,
reputação e proeminência no mercado.

2.1.1 Significado e consciência de marca

A maneira como os consumidores se relacionam e interagem com certa
marca determina e é determinada pelo que ela significa para eles. É uma
experiência dinâmica, multifacetada e que está sempre em andamento. Embora as
empresas criem identidades de marca, o seu significado é criado pelas pessoas.
Isso as ajuda a entender e a dar forma ao mundo à sua volta. Na visão de Batey
(2010, p. 13): “As marcas as auxiliam a se definirem e a determinarem seu lugar no
mundo, ou melhor, nos diferentes mundos e ambientes em que transitam – o local
de trabalho, o lar, os encontros sociais e assim por diante”.
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Apesar de as marcas tirarem seu significado da cultura em que se originam e
se desenvolvem, elas também se tornam mediadoras de significados simbólicos e
culturais. Holt (2005) explica que, embora uma empresa lance um produto novo com
nome, logotipo, embalagem e outros atributos que o identifique intuitivamente como
marca, ele ainda não tem uma história: são apenas sinais vazios e não encerram
significado. A diferença é que esses sinais absorvem as experiências dos
consumidores, que vão desde a natureza sociopsicológica até a cultura a qual
pertencem.
Uma marca surge quando vários “autores” contam histórias acerca dela. Holt
(2005) afirma existir quatro tipos primários de “autores” envolvidos na tarefa: as
empresas, as indústrias culturais, os intermediários (como críticos e varejistas) e os
consumidores (principalmente quando formam comunidades). A influência relativa
desses “autores” pode variar bastante.
As histórias de marcas têm enredos e personagens que se apoiam quase
totalmente em metáforas para comunicar a ideia e despertar a imaginação. À
medida que essas histórias colidem na vida social, as convenções acabam se
formando e se solidificando. Uma marca nasce quando essas percepções coletivas
se estabelecem de vez. Para Holt (2005, p. 19), “os profissionais de marketing
gostam de ver nas marcas um fenômeno psicológico proveniente das percepções
dos consumidores individuais. Entretanto, o que torna uma marca forte é a natureza
coletiva dessas percepções”.
Para Batey (2010), o significado da marca é que faz a mediação entre os
produtos e a motivação do consumidor, determinando, assim, seu comportamento.
Esse significado é estabelecido a partir de como a marca é percebida pelo público
em nível consciente ou subconsciente. A partir da premissa de que os consumidores
atribuem significados aos produtos e às marcas, além de seu uso meramente
funcional, uma distinção importante surge entre “os aspectos manifestos,
conscientes e visíveis das marcas e as suas características latentes, simbólicas e
altamente inconscientes” (BATEY, 2010, p. 190).
Segundo Aaker (2007), após a identificação da marca mediante um
significado, o consumidor toma consciência, que é a presença de uma marca na
mente das pessoas. Ela é medida de acordo com diferentes formas, variando desde
o reconhecimento, passando pela lembrança, chegando ao top of mind e à marca
dominante. Psicólogos e economistas sabem, há bastante tempo, que o

21

reconhecimento e a lembrança são sinais de muito mais do que apenas a
memorização de uma marca.
A afinidade dos consumidores pela marca familiar não é apenas uma resposta
instintiva, pois o reconhecimento reflete a familiaridade decorrente de uma
exposição anterior. Pesquisas na área de psicologia demonstram que, isoladamente,
o reconhecimento pode gerar sensações mais positivas em relação a praticamente
qualquer coisa, seja essa coisa: música, pessoas, palavras ou marcas. “Assim,
quando se escolhe uma marca – mesmo que a decisão envolva produtos como
computadores e agências de publicidade -, a marca familiar terá vantagem” (AAKER,
2007, p. 21).
Na visão de Batey (2010), é impossível entender o significado de uma marca
sem entender a motivação do consumidor e é impossível entender a motivação do
consumidor sem entender a motivação humana – as necessidades que queremos
resolver, os valores que nos inspiram e nos guiam e as aspirações que nos movem.
Para Keller e Machado (2006), o significado incorporado em uma marca pode
ser bastante profundo, e o relacionamento entre ela e o consumidor pode ser visto
como um tipo de vínculo ou pacto. Esses autores explicam que os consumidores
oferecem sua confiança e fidelidade juntas a um acordo explícito de que a marca se
comportará de determinada maneira e lhes proverá utilidade por meio do
funcionamento do produto, preço, promoção, ações e distribuição adequadas, sendo
que os benefícios podem não ser de natureza exclusivamente funcional.
Marcas podem servir como dispositivos simbólicos que permitem aos
consumidores projetar sua autoimagem. Keller e Machado (2006, p. 7) explicam que
certas marcas são associadas à utilização por determinados tipos de pessoa e,
assim, refletem valores ou ideias distintas. “Consumir tais produtos é um meio pelo
qual os consumidores podem comunicar a outros – ou até a si próprios – o tipo de
pessoa que são ou que gostariam de ser”.

2.1.2 Personalidade de marca

Aaker (2007, p. 141) define a personalidade de marca “como um conjunto de
características humanas associadas a uma determinada marca. Isso inclui
características como gênero, idade e classe socioeconômica, além de traços
clássicos da personalidade humana como carinho, interesse e sentimentalismo”.
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Esse autor explica que, assim como a personalidade humana, a personalidade de
marca é tanto distinta quanto duradoura.
Atualmente, milhares de marcas tomam emprestadas características e traços
de personalidade de indivíduos ou grupos no intuito de carregar uma imagem que
elas desejam que os consumidores tenham sobre ela. Solomon (2011, p. 248)
conceitua personalidade de marca como “o conjunto de traços que as pessoas
atribuem a um produto como se ele fosse uma pessoa”.
Para Solomon (2011), assim como as pessoas, as personalidades de marca
mudam com o tempo e torná-las bem-sucedidas é vital para construir lealdade à
marca, mas não é tão fácil como parece. Muitos consumidores, principalmente os
jovens, têm o que o autor chama de detector de marcas, uma espécie de dispositivo
sensível que os alerta quando uma marca não cumpre as suas exigências ou de
algum modo não é autêntica. Quando isso acontece, os consumidores podem se
rebelar e fazer divulgação negativa atacando a marca.
Aaker (2007) explica que as marcas podem ajudar as pessoas a expressarem
suas personalidades de diversas formas, que variam quanto à intensidade e ao
processo, entre eles sentimentos e emoções, indo desde o carinho à agressividade.
Elas também podem se tornar um emblema, servindo como uma afirmação pessoal,
mesmo que a pessoa se encontre em uma ilha deserta sem ninguém à vista.

As marcas têm o potencial – em especial aquelas que são visíveis ou
constituem um “emblema” – de provocar um impacto social
substancial. A presença de uma marca (ou mesmo o comportamento
em relação a ela) pode ajudar a definir uma pessoa em relação a
outras, e, quando há uma identidade social envolvida, aquilo que é
expresso pode ser muito importante para a pessoa. Assim,
categorias de produtos como automóveis, cosméticos e roupas,
prestam-se à expressão da personalidade, porque seu uso ocorre em
contextos sociais em que há envolvimento relativamente significativo.
Os indivíduos que avaliam e interpretam a identidade de outra
pessoa irão notar o automóvel e as roupas que estão sendo usados
(AAKER, 2007, p. 154).

Para ser eficiente, a personalidade da marca deverá ser desejável e
suficientemente importante para a pessoa que a usa. Sendo assim, o consumidor
terá de se sentir melhor por associar-se à marca.
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Sob a ótica de Aaker (2007, p. 170), as marcas podem criar uma proposta de
valor e uma base de relacionamento concentrando-se em um determinado grupo
social ou de referência, por meio de representações dos usuários. “A possibilidade
de pertencer a um grupo de usuários ou de obter a aprovação e a aceitação desse
grupo pode proporcionar um vínculo emocional adicional para o consumidor”.
Quando a personalidade de uma marca difere das imagens mentais dos usuários, o
grupo de referência pode ser baseado tanto na personalidade quanto nas imagens
ou em ambas.

2.2 CONSUMIDOR DE BAIXA RENDA

2.2.1 Classe Social e Indicadores

Solomon (2011) afirma que, assim como as espécies animais, as pessoas
também desenvolvem uma hierarquia social que as classifica em termos de sua
posição relativa na sociedade. Tal posição determina o acesso à moradia, aos bens,
à educação e a outros recursos. As pessoas tentam melhorar sua posição ao subir
na ordem social. Para o autor, essa vontade de melhorar de vida, e muitas vezes
também de fazer com que os outros saibam que isso aconteceu, está no centro de
muitas estratégias de marketing. “A classe social é tanto um estado de ‘ser’ quanto
um estado de ‘ter’. É uma questão do que a pessoa faz com seu dinheiro e de como
define seu papel na sociedade” (SOLOMON, 2011, p. 488).
Na visão de Peter e Olson (2009, p. 330), a identificação com cada classe
social é influenciada mais intensamente pelo nível de instrução e ocupação da
pessoa, incluindo a renda como medida de sucesso profissional. “Todavia, a classe
social também é influenciada por habilidades sociais, aspirações de status,
participação na comunidade, tradição familiar, nível cultural, hábitos recreativos,
aparência física e aceitação social por determinada classe”. Sendo assim, esses
autores explicam que vários atributos compõem essa classificação e não apenas
uma única característica, como renda e instrução.
A maioria das pessoas com as quais um indivíduo interage no dia a dia em
geral pertence à sua classe social. Essas pessoas ensinam ao indivíduo os valores
apropriados a determinada classe, bem como os comportamentos aceitáveis. Para
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Peter e Olson (2009), as classes sociais são úteis para investigar o processo pelo
qual os consumidores desenvolvem crenças, valores e padrões de comportamento
característicos.
Na perspectiva de Limeira (2008), a discussão sobre classes sociais passa,
indubitavelmente,

por

uma

noção

sociológica

que

apresenta

diferentes

interpretações. A autora destaca duas maneiras de pensar sobre classes: uma
considera que classe social refere-se a uma determinada relação entre pessoas e
grupos e a outra, como a posição ou localização do indivíduo na estrutura social, em
decorrência de nível educacional, faixa de renda, ocupação profissional ou posição
na estrutura de produção e poder da sociedade.
Mattoso (2010) afirma que, para a antropologia, a existência de uma métrica
que identifique e revele quem são as camadas populares não é fundamental, uma
vez que seus métodos de coleta de dados incluem um trabalho de campo com
observações diretas, entrevistas em profundidade e uma imersão ampla e
abrangente que proporcione dados mais que suficientes para uma identificação ou
classificação de posição social. A autora explica que, para os estudos de marketing,
parece clara a necessidade de um esquema classificatório. “Como medir o tamanho
de um mercado sem uma métrica? Como estabelecer fronteiras entre as classes D e
C, por exemplo?” (MATTOSO, 2010, p. 6). Ainda que as fronteiras nunca exerçam
um papel claro na delimitação, pode-se considerar, de forma separada, os casos
fronteiriços, como acontece na psicologia, por exemplo.
O conceito de classes sociais é bastante controverso e não existe uma
variável que isoladamente permita se entender a pirâmide social. Os métodos mais
utilizados no Brasil são a renda e o Critério de Classificação Econômica Brasil
(CCEB) ou Critério Brasil. Ele é o mais aproveitado por profissionais de marketing
que buscam classificações para mapear a população, visando muito mais o poder
aquisitivo do que critérios estruturantes. Esse critério limita-se à estimativa de renda
por meio das posses de bens e foi constituído para definir grandes classes que
atendam às necessidades de segmentação da maioria das empresas com relação a
poder aquisitivo. Necessidades específicas das organizações, assim como aspectos
culturais ou estilos de vidas, não podem ser atendidos por esse critério (MATTOSO,
2010).
Mattar (1995) explica que, ao longo de décadas, muitas críticas surgiram ao
CCEB e, num esforço conjunto, a Associação Brasileira de Anunciantes (ABA) e a
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Associação Brasileira dos Estudos de Pesquisa de Mercado (ABIMEPE) realizaram
algumas tentativas no sentido de modificar a metodologia para um critério que
permitisse às empresas adotar determinadas práticas de marketing, como a
segmentação.
Estudo de Mattoso (2013) que se propôs discutir a necessidade da criação de
um esquema classificatório que atenda ao mercado e que também separe a
emergente classe C da base da pirâmide defende a adoção, com adaptações, de um
modelo que considera de fácil aplicação e apresenta maior correspondência com o
Critério Brasil: o modelo de Mattar (1997).
A adoção de uma escala socio-ocupacional, também traria
melhorias em relação ao Critério Brasil. É facilmente aplicável, por
conter apenas uma variável, mas ficaria muito distante do critério
atual, portanto sugere-se a adoção do modelo de Mattar (1997) que
poderia vir a ser o Índice Computadorizado de Status do Brasil
(MATTOSO, 2013, p. 13).

O modelo de Mattar (1997) adota variáveis, indicadores, pesos e pontuações
obtidas em levantamentos que tiveram como base a literatura e que melhor
atenderam aos processos de estratificação socioeconômica. As variáveis são:
educação, renda (per capita e do chefe da família), ocupação, e moradia/habitação.
Já os estudos que utilizam somente a renda buscam o levantamento feito pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) através do censo, realizado a
cada 10 anos, através da Pesquisa Nacional de Amostras de Domicílios (PNAD),
cuja periodicidade é anual. As PNADs pesquisam temas como fecundidade,
migração, mobilidade social, saúde, consumo de bens e de energia. Elas foram
criadas com o objetivo de acompanhar o quadro socioeconômico no período
intercensitário (MATTOSO, 2005).
Dados recentes do IBGE (2012), através da PNAD de 2011, revelam que o
crescimento da renda foi maior nas classes com rendimento mais baixo. De maneira
geral, a evolução da renda do trabalho nas regiões obedece a uma tendência
detectada pelo IBGE: os níveis de salários mais baixos foram os que mostraram
maior magnitude de crescimento entre 2009 e 2011. Cálculos do instituto mostram
que a maior elevação nos rendimentos do trabalho (29,2%), entre 2009 e 2011,
ocorreu entre os 10% da população ocupada com rendimentos mais baixos. Nesse
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período de comparação, nessa faixa pesquisada de menores ganhos, a renda média
do trabalhador subiu de R$ 144,00 para R$ 186,00.
Outras pesquisas também usadas na estimativa de classificação social seriam
as Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), realizadas pelo IBGE, pela Fundação
Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) e pelo Departamento Intersindical de
Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE). Segundo o IBGE (2012), a POF é
uma pesquisa domiciliar por amostragem, que investiga informações sobre
características de domicílios, famílias, moradores e principalmente seus respectivos
orçamentos, isto é, suas despesas e recebimentos. Busca mensurar, a partir de
amostras representativas de uma determinada população, a estrutura de gastos
(despesas), os recebimentos (receitas) e as poupanças dessa população. Além
disso, os dados também podem ser utilizados para traçar perfis de consumo das
famílias, dos rendimentos e parte da variação patrimonial. Possibilita traçar, portanto, um
perfil das condições de vida da população brasileira a partir da análise de seus
orçamentos domésticos.
Na avaliação dos resultados da última POF referente ao período 2008-09,
segundo as classes de rendimento total e variação patrimonial, as estimativas da
despesa total na primeira classe de rendimento (até R$ 830,00) nas regiões Sul,
Sudeste, Norte e Centro-Oeste apresentaram valores de despesas totais médias
superiores à m é d i a d o B r a s i l . Assim, no País, a distância média da despesa per
capita dos 10% com maiores rendimentos contra os 40% com menores rendimentos
foi de 9,6 vezes, indicando a desigualdade na distribuição das despesas familiares
per capita no Brasil. No entanto, ao comparar com o mesmo dado da POF 2002-03
(10,1 vezes), percebe-se um declínio dessa distância, indicando alguma melhora na
distribuição dos recursos (IBGE, 2012).
As classes sociais no Brasil, de acordo com rendimentos monetários e não
monetários definidos pela POF 2008-09 (ver Quadro 1), são: classe A (acima de R$
11.000); classe B (entre R$ 7.000 e R$ 11.000); classe C (entre R$ 1.400 e R$
7.000); classe D (entre R$ 900 e R$ 1.400) e classe E (até R$ 900). A pesquisa
também revela que, no Brasil, existem pouco mais de 57 milhões de famílias que se
dividem em: classe C (52%), classe E (22%), classe D (17%), classe B (5%) e classe
A (4%) (FECOMÉRCIO, 2012).
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Quadro 1 – Critério de enquadramento das classes de renda mensal da família
GERAL
CLASSE E
CLASSE D
CLASSE C
CLASSE B
CLASSE A
Classe de
Até 920,00
920,00 a
1.380,00 a
6.900,00 a
Mais de
rendimento
1.380,00
6.900,00
11.500,00
11.500,00
(R$)
Rendimento
médio (R$)
2.928,00
599,00
1.135,00
2.857,00
8.323,00
17.961,00
2009
Número de
famílias
57.816.604
12.503.385
10.069.184
30.044.259
2.994.837
2.204.938
Participação
das famílias
100%
22%
17%
52%
5%
4%
(%)
Fonte: IBGE – POF (2008-2009).
Nota: O valor do rendimento mensal foi atualizado para dezembro de 2010 pelo INPC (Índice Nacional de Preços
ao Consumidor). Adaptado de Fecomércio (2012).

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) divulgou, em setembro de
2011, através do comunicado Mudanças Recentes na Pobreza Brasileira, dados que
confirmam que a desigualdade de distribuição de renda no Brasil diminuiu 5,6% e a
renda média real subiu 28% entre 2004 e 2009. O percentual de pessoas com
renda mensal igual ou maior do que um salário mínimo per capita - consideradas
não pobres - subiu de 29% para 42%. Isso significa que o número de pessoas dessa
faixa aumentou de 51,3 milhões para 77,9 milhões no período. Na época do
levantamento dos dados, o salário mínimo estava em R$ 465,00 (IPEA, 2011).

2.2.2 Consumidor de baixa renda no Brasil

Barros e Rocha (2007) esclarecem que tanto no campo das ciências sociais –
até os anos 1980, pelo menos – quanto no das pesquisas de mercado, os
consumidores de baixa renda foram percebidos e classificados segundo “uma lógica
da falta: por não terem os bens necessários para incluí-los plenamente na sociedade
de consumo, acabaram, inclusive, sendo desqualificados como consumidores”
(2007, p. 3). As restrições da vida material foram vistas como propulsoras de uma
motivação para o consumo de ordem essencialmente prática, como se a
sobrevivência fosse o que bastasse, fazendo cálculos para conseguir aproveitar
seus escassos recursos econômicos.

Para que pesquisar quem não tem potencial de consumo e só
compra em função das melhores ofertas de preço para obter um
melhor retorno em relação ao pouco dinheiro disponível? Se a
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característica primordial do consumo é a escolha, para que pesquisar
as “classes CDE”, se seu consumo não tem essa característica,
sendo guiado pela lógica da carência material? Este parecia ser o
pensamento amplamente difundido no imaginário dos profissionais
de pesquisas de mercado durante décadas (BARROS; ROCHA,
2007, p.3).

No entanto, a partir de meados da década de 1990, com a estabilização da
moeda e o aumento do poder aquisitivo das camadas mais pobres da população, as
empresas defrontaram-se com novas oportunidades advindas do aumento do
consumo (MATTOSO, 2005).
Aliado a isso, no início dos anos 2000, surgia uma nova potência econômica:
a China. O crescimento chinês, principalmente vindo da exportação de produtos com
baixo valor agregado e na importação de matéria-prima, proporcionou ao mundo um
aumento da demanda global e, com destaque, a elevação substancial dos preços
das commodities (petróleo, aço, soja, dentre outros), negociadas em sua maioria em
dólar. O Brasil, sendo um país majoritariamente exportador de commodities,
beneficiou-se

em

grande

escala

dessa

mudança

no

panorama

mundial

(FECOMÉRCIO, 2012).
Outro fator importante foi o crédito. O sistema bancário sólido e mais investimentos em novas agências auxiliaram a inserção das famílias brasileiras neste
segmento, com abertura de novas contas e aquisição do cartão de crédito, que hoje
pode ser considerado um bem popular. Estudo da Fecomércio-SP (FECOMÉRCIO,
2012, p. 20) mostra que “diante de um novo quadro as famílias puderam, com o
aumento do seu rendimento, proporcionar tanto um aumento em suas despesas
quanto a elevação na qualidade delas”.
Para Fustaino (2009), o comportamento diante dos gastos do consumidor de
baixa renda passou por mudanças. Considerando o crescimento das classes mais
humildes no Brasil, que se tornaram um mercado em ascensão, muitas empresas
obrigaram-se a adaptar e planejar seus produtos frente a esse novo perfil. Para a
pesquisadora, o aumento da renda e a maior oferta de crédito propiciaram ao
consumidor de baixa renda maior poder de exigência na compra, tornando-o,
inclusive, um alvo para pesquisas estratégicas que permitam conhecer melhor o
segmento.
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As empresas de bens de consumo, especialmente aquelas com marcas
líderes de mercado, estão desenvolvendo estratégias para conquistar o público
formado pelas classes C e D, reconhecidas pelo IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística) como baixa renda. O potencial de consumo dessas classes
engloba 33,4 milhões de famílias ou 123 milhões de pessoas, com rendimento
mensal até oito salários mínimos, representando 69% do total dos domicílios
brasileiros. Ainda segundo o IBGE, a população infantil na faixa etária entre 0 e 14
anos representa 50,2 milhões de brasileiros (LIMEIRA, 2008).
Para Parente e Barki (2005), empresas multinacionais, quase todas sediadas
em países onde a renda média da população é muito maior que a nossa,
desenvolvem seus produtos e marcas globais orientadas para os consumidores de
seus países de origem, com distinta formação sociocultural. “A consequência disso é
que a proposta das marcas globais se mostra menos adequada para atender as
necessidades e prioridades de grande parte dos consumidores dos países
emergentes, como o Brasil” (PARENTE; BARKI, 2005, p. 34).
Os autores também explicam que, a despeito de notórias exceções, a postura
das empresas nacionais não é muito diferente das multinacionais, e o fator cultural é
um dos principais responsáveis. “Grande parte de nossos empresários e dirigentes
pertence à classe alta, manifestando em seus negócios um viés da cultura
caracterizado por fortes preconceitos sociais” (PARENTE; BARKI, 2005, p. 34).

O consumidor de baixa renda possui valores e comportamento mais
conservadores do que os do consumidor das classes média e alta.
Ele (ou ela) é fiel às marcas e, raramente, se arrisca a mudar de
produto, dado que seu orçamento é restrito e incompatível com
experiências associadas a novos produtos. [...] A preferência por
lojas próximas de sua residência é outra característica fundamental
desse consumidor. No caso do varejo alimentar, por exemplo, esse é
um critério fundamental de escolha. Por essa razão, o pequeno
varejo ainda é capaz de se diferenciar e trazer uma proposta de valor
mais atraente, pois está mais próximo e porque seu sortimento é
mais adequado, tanto na seleção das marcas como também no
tamanho das embalagens e no preço praticado (PARENTE; BARKI,
2005, p. 35).

Outra característica que Parente e Barki (2005) destacam é que o consumidor
de baixa renda obedece a uma dinâmica entre exclusivo e inclusivo que marca seu
relacionamento com os produtos. Enquanto a classe alta aspira a produtos feitos sob
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medida e que ofereçam uma imagem de exclusividade, a aspiração do consumidor
de classe baixa relaciona-se à inclusão social. Sendo assim, ele almeja produtos
que despertem um sentimento de pertencimento. O consumo, nesse caso, é uma
maneira de fazê-lo se sentir parte da sociedade. É por esse motivo que ele valoriza
muito mais o relacionamento face a face e comportamentos que sinalizem respeito e
consideração.
Phahalad (2010) afirma que a confiança entre as grandes empresas e os
consumidores da base da pirâmide é um pré-requisito, portanto, as organizações do
setor privado que se aproximam desse público precisam se dedicar à construção de
um clima harmonioso e de confiança entre elas e os consumidores. “Isso é
claramente visível quando se visita uma loja das Casas Bahia. Os consumidores
veneram o fundador, Sr. Klein, por dar-lhes a oportunidade de acesso a
eletrodomésticos que, de outra forma, não poderiam comprar” (PRAHALAD, 2010, p.
66).
Para Aguiar, Torres e Meirelles (2008, p. 21), a família é vista como um porto
seguro para a população de baixa renda: “Basta perguntar a qualquer pessoa desse
segmento qual o principal valor que orienta sua vida e suas ações e a resposta mais
recorrente será a união e o bem-estar da família”. Esses autores explicam que
mesmo que tal argumento valha para qualquer classe social, entre os populares a
instituição familiar assume uma posição estratégica para a sobrevivência e o
sucesso pessoal.
Também é importante considerar que a ideia de uma família organizada de
modo nuclear, restrita e fechada em si mesma, o que é próprio das famílias de renda
mais elevada, amplia-se quando o público em questão são as famílias de baixa
renda. “Verifica-se uma proporção maior de famílias monoparentais (presença só de
pai ou de mãe) nas classes D e E. Entretanto, é a família dita extensa, composta por
avós, tios e primos, que aparece com maior frequência” (AGUIAR; TORRES;
MEIRELLES, 2008, p. 21). Dessa maneira improvisada, porém eficiente, o indivíduo
de baixa renda articula a união familiar como característica aglutinadora e
organizadora da vida cotidiana.

Nesse sentido, a adesão popular a ícones como Sílvio Santos ou as
Casas Bahia não se explica pelo preço dos produtos finais que
comercializam. Tem a ver, isto sim, com a percepção – imaginária ou
não – de que com essas empresas e empresários foi estabelecida
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uma conexão pessoal, um contato que retoma elementos essenciais
capazes de estruturar relações de longo prazo. De certa forma, esse
fato explica por que existem pessoas que deixam de pagar a conta
do telefone para pagar o carnê do Baú ou das Casas Bahia. Poucas
empresas brasileiras compreendem essa lógica. Poucas são
capazes de usar, com sinceridade, uma assinatura do tipo “nós
confiamos em você”. Aquelas que conseguem dar mostras reais da
confiança que depositam no consumidor tendem a gozar de uma
fidelidade surpreendente, aparentemente ilógica para o observador
desavisado (AGUIAR; TORRES; MEIRELLES, 2008, p. 28).

Barros (2006) revela que há falta de conhecimento sobre os hábitos de
compra das camadas inferiores. Um exemplo da falta de conhecimento é a
suposição de que as camadas inferiores copiam as superiores, quando os estudos
de campo mostram que os pobres usam como referência seus pares. Pesquisa de
Barbosa e Giglio (2004) mostra que a ideia de pobreza é sempre relativa, pois para
essas pessoas o pobre é sempre o outro com o qual se compara.
Sarti (1996) relata que não encontrou ninguém que se definisse como pobre.
Nos bairros da periferia de São Paulo, os pobres eram os que moravam na favela; já
na favela, os pobres eram os que moravam embaixo da ponte. Essa autora disse
não ter entrevistado os moradores que vivem embaixo da ponte, mas que
certamente, se o fizesse, esses achariam alguém em posição inferior a quem se
comparariam.
Em estudo de Barros e Rocha (2007), que teve como objetivo investigar os
códigos culturais e a hierarquia de valores que estabelecem os padrões de consumo
de um grupo de empregadas domésticas e suas famílias, foi possível encontrar um
grande desejo em participar dos benefícios da sociedade de consumo. Ficou
evidente a ideia de que o parcelamento oferecido pelas lojas seria uma opção
atraente, por permitir às pessoas adquirirem vários bens ao mesmo tempo ou, ainda,
colocar em prática estratégias para realizar importantes desejos de consumo. O
estudo mostra ainda que, para esse público poder comprar vários itens ao mesmo
tempo aparece como uma possibilidade, portanto, bastante valorizada: “as
novidades da sociedade de consumo surgem dentro de um ritmo tão frenético que,
para acompanhar, é necessário um crédito em que a prestação do bem desejado
‘caiba’ no orçamento doméstico” (BARROS; ROCHA, 2007, p. 6).
É válido destacar também que a intensa compra de eletroeletrônicos,
particularmente, se encaixa no que os autores denominaram, no trabalho, de
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consumo de pertencimento. Ter acesso a determinados bens possibilitaria uma
entrada na sociedade de consumo abrangente, e artigos como televisão, celulares
parecem cumprir de imediato esse papel. “Ser um consumidor permite a superação
da identidade de pobre, de modo semelhante a ter um trabalho” (BARROS; ROCHA,
2007, p. 6). O consumo de eletroeletrônicos, em especial, exerce um importante
papel na construção de uma identidade positiva frente aos pares e aos mais
favorecidos economicamente.
Pesquisa de Mattoso (2005) realizada na Favela da Rocinha, no Rio de
Janeiro, com o objetivo de investigar os aspectos simbólicos das soluções dadas
pelos pobres aos problemas financeiros, revelou que o crédito pode ser visto como
uma forma de imprimir identidade e status numa comunidade em que há uma busca
por hierarquizar e onde a distinção é buscada constantemente. “O ‘nome’ tem um
significado particular para o consumidor pobre. Ele é um demarcador social que dá
ou não acesso ao crédito e evidencia quem está bem financeiramente e quem está
mal e inadimplente” (MATTOSO, 2005, p. 5).
A autora revela também que os problemas financeiros vividos pelos pobres
originam-se de eventos inesperados como “desemprego, redução ou suspensão de
renda, gravidez, separação matrimonial, doença e emergências em geral”
(MATTOSO, 2005, p. 5). As estratégias mais utilizadas para solucionar esses
problemas foram o não pagar e contrair empréstimos. A inadimplência é comum e as
pessoas a encaram com naturalidade, sua maior causa era o uso do crédito em
nome de outra pessoa.
Chauvel e Mattos (2008), em artigo que buscou discutir pesquisas feitas no
Brasil sobre consumidores de baixa renda, mostraram que escassez de recursos é
um dos eixos em torno dos quais se organizam a gestão de orçamento e as
escolhas de compra e consumo. “Os consumidores pesquisados dedicam muita
atenção e tempo às decisões de alocação de recursos, hierarquizam seus gastos
em ordem de prioridade, pesquisam preços e procuram organizar compras e
consumo de forma a evitar desperdícios e retirar o máximo possível de seu
orçamento” (CHAUVEL; MATTOS, 2008, p. 14).
Entretanto, as autoras ressaltam que a racionalidade econômica não é
totalmente predominante nas escolhas de consumo, termos como qualidade,
desejos e status aparecem com frequência. “Observa-se, nos resultados de várias
pesquisas examinadas, uma vontade de consumir mais e melhor, bem como, de
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prazer em fazer compras mesmo rotineiras como as de supermercado e, até mesmo,
de desejo de esbanjar” (CHAUVEL; MATTOS, 2008, p.14). Explicam ainda que
vários informantes relataram que essas aspirações se chocam com a escassez de
meios financeiros e geram tensão.
Para Parente e Barki (2005), esse público também possui uma baixa
autoestima, um sentimento de inferioridade relacionado à sua renda. Por essa razão,
são sensíveis à imagem de cidadãos de segunda classe, situação agravada pelo
preconceito de que são muitas vezes vítimas. Em compensação, essa é uma
população que exibe uma constante preocupação em manter sua dignidade e em
não ser considerada desonesta. Sendo assim, o consumidor de baixa renda reage
muito mal às práticas rotineiras de segurança adotadas pelo comércio, como
funcionários que ficam bem próximos, bolsas lacradas, exigência de comprovante de
renda e de residência.

2.2.3 Consumidor de baixa renda e marcas

Sonhar com uma nova e melhor qualidade de vida é uma aspiração universal,
não havendo razão para que se exclua a classe de baixa renda. Prahalad (2010)
enfatiza que as marcas fazem parte do elenco de pretensões dos consumidores na
base da pirâmide, pois, na realidade, são compradores de valor. Buscam alta
qualidade a preço que podem pagar.
Prahalad (2010, p. 59) afirma que o “pressuposto dominante é que os pobres
não têm consciência de marca. Pelo contrário, os pobres são muito conscientes de
marca. E são também muito conscientes de valor, por necessidade”.

O desafio para as grandes empresas é tornar os produtos desejados
acessíveis a consumidores da base da pirâmide. Esses
consumidores representam um novo desafio para gerentes, e com
crescente pressão sobre os custos de desenvolvimento, fabricação e
distribuição. Em consequência disso, os mercados na base da
pirâmide pressionarão pelo surgimento de um novo nível de
eficiência das corporações multinacionais (PRAHALAD, 2010, p. 59)

Barros e Rocha (2007) corroboram das ideias de Prahalad ao afirmarem que
a classificação nativa dos bens como sendo ou não sendo de marca denota mais um
aspecto da necessidade de inclusão social através de um consumo qualificado e
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identificado. Além de trabalhar, consumir é uma chance para a saída da condição de
“pobre” – ser um consumidor de marca, então, surge como uma alternativa muito
desejada, por permitir uma expressiva visibilidade dentro do meio social em questão.
Ser ou não ser de marca, classificação possível de ser estabelecida
genericamente para a gama de produtos existentes – sejam eles roupa, tênis,
alimentos ou caderno – é uma característica que acaba por revelar um ponto crítico
do consumo: o consumo interditado, porque são bens de outras classes sociais que
na maioria das vezes não podem ser adquiridos. Em outras ocasiões, quando é
possível sua aquisição, podem servir como um claro sinal de distinção e status entre
os pares. Os pais, por exemplo, são eventualmente pressionados pelos filhos para
adquirirem para eles produtos de marca e este sacrifício em realizar a compra de um
bem de alto valor monetário pode ser lido como um modo de expressar afeição
(BARROS; ROCHA, 2007).
Chauvel (2000) afirma que os consumidores pobres retratados nas pesquisas
apresentavam autoestima baixa, acreditando que marcas de renome tendiam a ter
mais respeito pelos consumidores, enquanto que marcas “de pobre” se importavam
bem menos com a qualidade e com o atendimento. As pessoas das classes mais
baixas costumam relatar, com resignação, a pouca sorte ao comprar um produto
com defeito, a vergonha de retornar à loja para efetuar a troca e chegam a
considerar haver sido merecidamente enganadas. Essa autora sugere que as
representações da relação comprador e vendedor se organizariam em torno de um
elemento característico da cultura do povo brasileiro, a dicotomia entre hierarquia e
igualdade.
Devido a limitações orçamentárias, os consumidores pobres utilizam uma
série de estratégias no consumo das marcas. O estudo de Barros e Rocha (2007)
aponta que, entre as empregadas domésticas, foi reportado o uso de várias dessas
estratégias. Uma delas era alternar o uso de marcas de prestígio com marcas
populares. Como exemplo, tem-se o caso de sabão em pó, onde uma marca mais
barata era usada na primeira lavagem, utilizando-se a marca de prestígio para a
lavagem final.

Outras marcas de prestígio possibilitam a articulação de um grande
sistema classificatório que distingue pares. O caso da cerveja Skol é
exemplar como uma referência de marca de prestígio. Na primeira

35

fase da pesquisa, no bairro da Posse, foi possível perceber a força
da marca – quando alguém era convidado para alguma festa, surgia
a pergunta: “vai ter Skol?”. Se a resposta fosse negativa, os mais
exigentes provocavam os donos da festa, dizendo que já que é
assim, não iriam comparecer (BARROS; ROCHA, 2007, p. 10).

Limeira (2008) enfatiza que as marcas que têm maior notoriedade para o
consumidor da base da pirâmide, bem como maior visibilidade na mídia e aceitação
no grupo de referência, desempenham relevante função no processo de consumo.
“Os critérios de definição de qualidade das marcas, principalmente para bens
duráveis, se baseiam em resultados concretos, como durabilidade e eficiência, ou
benefícios emocionais, ou seja, prazer, conhecimento e sentimento de inclusão”
(LIMEIRA, 2008, p. 290).
Para esse consumidor, a qualidade é importante porque dá segurança e
satisfação. A segurança é traduzida pelo prazo de validade, no caso de produtos
perecíveis, e pelo maior prazo de garantia, no caso dos bens duráveis. Esse
consumidor está muito atento à relação custo x benefício e também apresenta
lealdade às marcas, principalmente nos itens de consumo básico. “A consumidora
se sente responsável pela saúde da família e, por isso, não pode errar na compra.
Assim, evita experimentação, com medo de que o barato saia caro” (LIMEIRA, 2008,
p. 290).
Através de pesquisa realizada pelo IBOPE Inteligência e a Troiano
Consultoria de Marca, em 2008, foi avaliado o índice de confiança depositado nas
marcas pelo público de baixa renda como atributo gerador de negócios. Um aspecto
relevante levantado pela pesquisa foi o fato de que tudo passa pela confiança.
Nesse quesito, das 64 marcas avaliadas, apenas duas conseguiram obter Índice de
Confiança Popular (ICP) acima de 60% e outras duas obtiveram confiança acima de
40% (IBOPE, 2012).
A pesquisa também comenta alguns pontos cruciais citados pelas quatro
marcas com melhor desempenho para estabelecer uma relação de confiança com o
consumidor de baixa renda: as marcas de confiança são uma ponte para a ascensão
desses consumidores, já que alimentam o projeto de futuro dessas pessoas,
conectando-as com seus sonhos; marcas boas não resistem a produtos ruins; sendo
assim, esse consumidor conhece a relação custo-benefício dos produtos e dos
serviços e para ele, qualidade é fundamental; as marcas que investem em
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comunicação adequada conseguem estabelecer relações positivas com esse
público. Estar na mídia dá credibilidade, confere simpatia e instiga a curiosidade; e o
preço não é necessariamente gerador de confiança, pois simplificar produtos ou
reduzir a qualidade na busca por preços competitivos não funciona (IBOPE, 2012).
O estudo evidencia ainda que, para esse consumidor, as marcas são aliadas
no processo de mobilidade social. Elas ocupam espaço em seu projeto de vida. Ao
comparar a maneira como as pessoas se veem nas suas projeções de futuro,
percebe-se que muitos dos arquétipos do “eu ideal” são os mesmos depositados nas
marcas e nos produtos desejados. O produto de marca valorizada ajuda na
autoestima do consumidor e eleva seu status no grupo social (IBOPE, 2012).

2.3 CONSUMIDOR INFANTIL

2.3.1 Desenvolvimento e aprendizagem da criança

Para Montigneaux (2003), entre todos os elementos que podem servir para
descrever a criança, a idade é a mais predominante e a mais fácil de se identificar.
Ela delimita de maneira bastante precisa as capacidades psíquicas, o nível de
desenvolvimento fisiológico e as capacidades cognitivas e intelectuais da criança. O
autor afirma que a idade também é um indicador preciso dos interesses da criança e
dos domínios para os quais está orientada sua curiosidade. “No entanto, essa
variável permanece muitas vezes, por si só, insuficiente para predizer eficaz e
completamente o comportamento e a atitude das crianças diante das marcas e dos
produtos” (MONTIGNEAUX, 2003, p.66).
Comumente, os profissionais de marketing segmentam o público infantil em
faixas etárias a fim de direcionar as informações de acordo com o desenvolvimento
cognitivo e de aprendizagem da criança. A literatura psicológica divide a questão da
socialização da criança em duas frentes teóricas: a escola do Desenvolvimento
Cognitivo e a escola da Aprendizagem Social.

2.3.1.1 Escola do Desenvolvimento Cognitivo
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Solomon (2011) afirma que o principal proponente da ideia de que as crianças
passam por diferentes estágios de desenvolvimento cognitivo foi o cientista suíço
Jean Piaget.
A perspectiva metodológica de Piaget (1985) parte da premissa de que a
própria criança, suas interpretações, seus comentários e seus questionamentos
fornecem a chave para o entendimento do pensamento infantil. Para o psicólogo, a
criança - e não as perguntas formuladas - é a fonte primária de dados para o estudo
de seu desenvolvimento intelectual. Essa metodologia tem uma abordagem
qualitativa que agrega um conjunto de técnicas de investigação.

Em uma demonstração clássica do desenvolvimento cognitivo,
Piaget despejou o conteúdo de limonada de um copo baixo e largo
em um copo mais alto e estreito que, na verdade, tinha a mesma
quantidade de líquido. Crianças de cinco anos de idade, que ainda
acreditavam que o formato do copo determinava seu conteúdo,
pensavam que o segundo copo tinha mais líquido que o primeiro.
Elas estavam no que Piaget chamou de estágio de desenvolvimento
pré-operacional. Por sua vez, as crianças de seis anos tendiam a
ficar na dúvida, mas as de sete anos sabiam que a quantidade de
limonada era a mesma (SOLOMON, 2011, p. 468).

Para Piaget (1985, p. 173), “quando interrogamos crianças de diferentes
idades sobre os principais fenômenos que as interessam espontaneamente,
obtemos respostas bem diferentes segundo o nível dos sujeitos interrogados”.
Limeira (2008, p. 159) destaca, no Quadro 2, que em cada estágio proposto
por Piaget há um estilo característico por meio do qual a criança constrói seu
conhecimento e seu universo, ou seja: “o pensamento e o comportamento infantis
caracterizam-se, em cada estágio, por uma forma específica de conhecimento e
raciocínio, com distintas formas de perceber, compreender e se comportar diante do
mundo”.
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Quadro 2 – Os estágios do desenvolvimento da criança para Piaget

Fases

Características

Estágio 1: Sensório-motor (0 a 2 anos)

Nessa fase, a criança procura adquirir controle
motor e aprender sobre os objetos físicos que a
rodeia. Ela adquire conhecimento por meio de
suas próprias ações, reagindo a sensações
imediatas. Estabelece relação entre as ações e
as modificações que ela provoca no ambiente
físico. O contato com o meio é direto e imediato,
sem representação ou pensamento.

Estágio 2: Pré-operatório (3 a 6 anos)

É o estágio de desenvolvimento da inteligência
simbólica (símbolos mentais são imagens e
palavras que representam objetos ausentes). A
criança consegue nomear objetos e raciocinar
intuitivamente, mas ainda não consegue
coordenar operações mentais básicas. Possui
percepção global sem discriminar detalhes.
Busca adquirir a habilidade verbal. Não aceita a
ideia do acaso e tudo deve ter uma explicação (é
a fase dos porquês). É centrada em si mesma,
não conseguindo se colocar abstratamente no
lugar do outro.
A criança começa a lidar com conceitos
abstratos, como os números e relacionamentos e
as noções de tempo, espaço, velocidade, ordem
e casualidade, entre outras. Desenvolve
habilidade de solucionar problemas concretos,
sendo capaz de relacionar diferentes aspectos e
abstrair dados da realidade.
Esse estágio é definido como adolescência, o
período da vida humana que sucede a infância.
Caracteriza-se por uma série de mudanças
corporais e psicológicas. Inicia-se a transição
para o modo adulto de pensar, desenvolvendose a capacidade de pensar ideias abstratas. As
deduções lógicas podem ser feitas sem o apoio
de objetos concretos. As estruturas cognitivas
alcançam
o
nível
mais
elevado
de
desenvolvimento, aplicando o raciocínio lógico a
todas as classes de problemas.

Estágio 3: Operatório-concreto (7 a 11 anos)

Estágio 4: Operatório-formal (12 a 15 anos)

Fonte: LIMEIRA, Tânia. Jean Piaget. Revista Nova Escola, São Paulo, Abril, ano XI, nº 95, ago. 1996, p.10.

A concepção construtivista de Piaget traz como pressuposto que a lógica e as
formas de pensar de uma criança são diferentes da lógica do adulto, ou seja, as
crianças não pensam da mesma forma que os adultos e não interpretam as
informações da mesma maneira. Percebe-se assim que, para Piaget, as crianças
não são adultos em miniatura, mas apresentam características próprias de sua idade
e são construtoras ativas do seu próprio conhecimento (LIMEIRA, 2008).
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Para Ward (1974), após análises empíricas realizadas na década de 1970
para estudar o processamento de informações pelos indivíduos, as crianças, quando
comparadas aos adultos, avaliam de maneira diferente as informações que
recebem. Elas as assimilam de forma mais ágil à medida que envelhecem e já
avaliam marcas em mais dimensões do que as mais novas.
Solomon (2011) explica que muitos especialistas em desenvolvimento não
acreditam mais que as crianças necessariamente passam pelos estágios fixos no
mesmo tempo, conforme a concepção construtivista de Piaget. Uma abordagem
alternativa vê diferenças entre as crianças no que tange à capacidade de
processamento de informações, capacidade de armazenar e recuperar essas
informações na memória.
Os segmentos propostos por ele seriam: 1 - Limitado, para crianças com
menos de seis anos, já que não empregam estratégias de armazenamento e
recuperação; 2 - Sugerido, para aquelas com idade entre seis e 12 anos, que podem
empregar as estratégias, mas somente quando estimuladas; 3 - Estratégico, para
crianças com 12 anos ou mais. Estas empregam espontaneamente estratégias de
armazenagem e recuperação (SOLOMON, 2011).

2.3.1.2 Escola do Aprendizado Social

Vygotsky (1984) foi importante teórico russo que apresentou uma perspectiva
diferente de Piaget. Para ele, a origem do pensamento e do aprendizado está nas
interações que os indivíduos desenvolvem com os outros. As interações não se
restringem apenas às relações explícitas (face a face) entre duas ou mais pessoas.
Ele afirma que o meio social é determinante do desenvolvimento humano e que isso
acontece fundamentalmente pela aprendizagem da linguagem, que ocorre por
imitação.
Limeira (2008) aponta que, sob a ótica de Vygotsky, o ambiente não é
entendido como uma realidade externa ao sujeito, um dado independente, mas sim
um contexto que reflete esse processo de interação. A teoria da aprendizagem
social é baseada no pressuposto de que as funções psicológicas, incluindo o
pensamento e a aprendizagem, são formadas nas relações sociais, ou seja, “as
crianças estão em constante interação com os adultos e é através da mediação dos
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adultos que os processos psicológicos mais modernos se desenvolvem” (LIMEIRA,
2008, p. 161).
Ao explicar as diferenças entre as teorias de Piaget e Vygotsky, Giusta (1985)
relata que a ideia central da teoria de Piaget é a de que o conhecimento não
procede nem da experiência única dos objetos, nem de uma ampla programação
inata, pré-formada no sujeito – embora sua teoria baseie-se na existência de alguns
elementos inatos –, mas de construções sucessivas com elaborações constantes de
estruturas novas, as quais são resultantes da relação sujeito x objeto, em que um
dos termos não se opõe ao outro, mas ambos se solidarizam, formando um todo
único. Embora Piaget negue que sua obra se constitua em uma teoria de
aprendizagem, classificando-a como uma teoria do desenvolvimento, admite o seu
uso para o entendimento do processo de aprendizagem.
Selman (1980 apud VELOSO et al., 2008) realizou uma pesquisa sobre a
formulação da perspectiva social sugerindo uma descrição de como as habilidades
das crianças de assimilar perspectivas diferentes evoluem no tempo. Na primeira
fase da vida social, entre os três e os seis anos, a criança não percebe nenhuma
outra perspectiva a não ser a própria. No segundo estágio (seis a oito anos), elas
evidenciam que outras pessoas podem ter outros motivos e opiniões, mas acreditam
que isso seja proveniente da falta ou falha de informações por parte dos outros.
Entre os oito e dez anos de idade, passam a considerar outros pontos de vista, e
entre os dez e 12 anos, desenvolvem a capacidade de conectar diferentes opiniões
e pessoas em uma mesma perspectiva. Entretanto, é apenas entre os 12 e 15 anos,
que a criança pondera pontos de vista diferentes e observa a forma com que se
relaciona com o grupo social.
Montigneaux (2003) também divide em estágios o desenvolvimento da
criança. O autor explica que, durante os dois primeiros anos de vida, o bebê passa
progressivamente de uma atividade centrada em si mesmo a uma atividade dirigida
para os objetos, ensaiando, de certa forma, uma caminhada do mundo interior para
o exterior. Entre dois e sete anos, a criança passa por um desenvolvimento
considerável, ela se define cada vez melhor como um elemento à parte. Sua forte
dependência inicial cede lugar a uma relativa autonomia. Entre sete e doze anos, a
criança vai afirmar sua personalidade sob a influência de numerosos fatores, como
parâmetros biológicos, experiências sociais, cultura do meio e elementos espaçostemporais, como lugar ou momento com ou sem seus pais.
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Ao se libertar da dependência emocional perante seus pais, a criança
adquire progressivamente mais autonomia e se desloca para outras
relações de natureza amigável. Será no meio extrafamiliar que a
criança desenvolverá sua energia, o que terá como efeito diminuir
sensivelmente o tempo passado com a família. Mais aberta aos
outros, a criança se integrará, progressivamente, nos canais cultural
e moralmente admitidos, assim como nas regras de vida em grupo
[...] (MONTIGNEAUX, 2003, p. 49).

Para Montigneaux (2003), ao estudar diferentes teorias, vários mecanismos
se sobrepõem em termos de desenvolvimento psicológico e social. Pelo caminho do
raciocínio e do aprendizado, a criança passa do simples ao domínio do complexo, do
concreto ao abstrato e sai de uma situação de dependência e submissão parental
para se engajar numa tomada de autonomia progressiva. A socialização lhe permite
afirmar sua personalidade em relação aos outros e aos grupos de parceiros.

2.3.2 Criança e Consumo

McNeal (1992) estuda aspectos relacionados à criança e consumo desde o
fim da década de 60. Para esse autor, a criança ganha relevância como
consumidora a partir de 1950, após o fenômeno do baby boom, que expandiu o
percentual de crianças em 50% nos Estados Unidos, aliado ao crescimento
econômico do país, permitindo a transferência de renda de pais para filhos.
Em artigo publicado por Ward (1974) sobre a socialização do consumidor,
tendo como inspiração os estudos de McNeal (1969), a criança aparece como
indivíduo que se adapta ao grupo social. O autor enfatiza que a socialização
compreende as fases em que as crianças adquirem habilidades, conhecimento e
atitudes importantes para a sua formação como consumidora. Destaca, também, o
papel da família e as tendências sociais que refletem no padrão de compra do ser
humano no período da infância.
Vinte e cinco anos após a publicação do artigo de Ward (1974), Roedder-John
(1999) se propõe a analisar e a avaliar informações mais recentes sobre o
desenvolvimento da criança como um indivíduo consumidor. Essa autora percebeu
que, no decorrer de mais de duas décadas, a criança adquiriu novas habilidades e
se tornou um consumidor mais sofisticado, o que incluiu conhecimento sobre o

42

produto e sobre marcas, qual a influência dos pais e negociação com esses para
aquisição de bens, entre outros.
Solomon (2011) explica que as crianças não chegam ao mundo com
habilidade de consumo já na memória. Elas passam por um processo a que o autor
se refere como a socialização do consumidor, ao adquirirem habilidades,
conhecimento e atitudes relevantes para a sua atuação no mercado. O
conhecimento vem, por exemplo, do convívio com amigos e professores. As crianças
falam umas com as outras sobre itens de consumo, sendo que essa tendência
aumenta com a idade. No caso das crianças pequenas em especial, as duas fontes
básicas de socialização são a família e a mídia.
Para Solomon (2011, p. 466), as crianças começam acompanhando os pais
no supermercado já com um mês de idade e passam a fazer compras sozinhas aos
quatro anos. “Nos primeiros dois anos, as crianças começam a pedir os objetos
desejados. Por volta dos cinco, a maioria das crianças faz compras com a ajuda dos
pais e dos avós; com oito anos, fazem compras sozinhas e tornam-se consumidoras
habilitadas”, (ver Gráfico 1).

Gráfico 1 – Cinco estágios do desenvolvimento do consumidor na menor idade de
início e idade média de início

Fonte: Solomon, 2011, p. 467.
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Segundo McNeal (1992), existe um processo de desenvolvimento da criança
como consumidora que se inicia quando ela acompanha os pais ao supermercado e
os observa. Com o passar do tempo, ela os acompanha e solicita produto ou
serviço; depois acompanha e seleciona bens e serviços sob permissão; chega ao
estágio de acompanhá-los, mas faz suas próprias compras de forma independente;
e, por fim, ela vai sozinha à loja e faz sua escolha e sua compra de forma
independente.
McNeal (1992) aborda o caráter multidimensional do papel da criança como
consumidora, dividindo a atuação do consumidor infantil em três mercados: o
mercado primário é aquele constituído por crianças que já possuem dinheiro, além
de seus próprios desejos e necessidades, recebendo dos pais a autorização para
gastarem conforme as convêm. Já o mercado influenciador é maior do que o
primário, pois se trata dos pedidos e sugestões das crianças nas práticas de
consumo de terceiros, principalmente pais e responsáveis, incluindo escolha de
roteiro de viagens de férias, restaurantes, alimentos, etc. Para o autor, esse
mercado também contempla bens de consumo mais duradouros, como imóveis e
veículos. O último mercado é o futuro, o de maior potencial dos três, já que engloba
o consumo potencial de todos os produtos no mercado a longo prazo.
Vale ressaltar que o fluxo de socialização pode acontecer por toda a vida e
não se restringe apenas à influência dos pais sobre os filhos, pois o contrário
também é notório. “As crianças podem socializar os pais, em especial com relação a
novos produtos” (PETER; OLSON, 2009, p. 350).

Solomon (2011) afirma que

qualquer pessoa que tenha passado pela experiência de fazer compras em
supermercados levando as crianças sabe que elas sempre têm algum tipo de
palpite, às vezes alto e lamurioso, para dar nas compras dos pais.
Mesmo sem ganhar dinheiro, o público infantil vem assumindo papel cada vez
mais ativo na escolha de produtos. As crianças são fortes influenciadoras. Existem
pesquisas que apontam as crianças como responsáveis por 60% dos novos
produtos adquiridos em uma casa (HAWKINS; MOTHERSBAUGH; BEST, 2007).
No Brasil, a dinâmica de transformações nos padrões de consumo,
provenientes do aumento do poder aquisitivo, da disponibilidade de novos produtos
e do advento de novas tecnologias, teve impacto nas relações familiares e também
nas concepções de infância que vigoraram ao longo do século XX. A infância e a
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adolescência estão cada vez mais inseridas socialmente e ganham visibilidade, voz
e um novo status (LIMEIRA, 2008).
Pesquisas indicam que as crianças exercem influências significativas nas
decisões de compra da família. No Brasil, mesmo que o percentual de crianças por
unidade familiar tenha diminuído, elas estão mais bem informadas e opinam sobre
os produtos consumidos. Segundo informações da ACNielsen (2012), as mulheres,
atualmente, participam mais da força de trabalho, diminuem o número médio de
filhos (nos anos de 1950 tinham em média 6,2 filhos, valor que caiu para 1,9 em
2010, de acordo com o IBGE) e mesmo assim continuam realizando as compras da
família. À medida que a taxa de natalidade cai, a importância dos filhos aumenta.
Isso, junto ao incremento no poder aquisitivo da mulher, propicia maior poder de
decisão para as crianças.

2.3.2.1 Influência da família

Não é raro ler, em jornais e revistas, sobre o fim da unidade familiar. Solomon
(2011) explica que não tem como negar o contínuo declínio da proporção de
pessoas que vivem em uma estrutura familiar tradicional, consistindo em casal e
filhos. Para o autor, no entanto, muitos outros tipos de família estão crescendo
rapidamente. Enquanto diminui o número de famílias com a formação tradicional, as
pessoas reforçam seus laços de amizade e importância com amigos íntimos e outros
familiares para obter companhia e apoio social.
Limeira (2008) afirma que o vínculo com a família, em seus aspectos
biológico, social e afetivo, é condição para o desenvolvimento global da criança,
mesmo que algumas funções sejam compartilhadas com outros agentes
socializadores, como instituições educacionais e os meios de comunicação de
massa.
Para Peter e Olson (2009, p. 350), como as famílias transmitem, aos seus
filhos, significados culturais da sociedade, das subculturas e da classe social, elas
podem influenciá-los de maneira afetiva, cognitiva e comportamental. “As crianças
mais jovens adquirem dos pais grande parte de seus conhecimentos sobre
consumo, mas os adolescentes aprendem também com seus colegas”. Para esses
autores, o termo socialização do consumidor está relacionado ao modo como as
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crianças adquirem conhecimento sobre produtos e serviços e também às diversas
habilidades de consumo que permitem, por exemplo, procurar pechinchas.
Sob a ótica de Solomon (2011, p. 466), a influência dos pais pode ser direta
ou indireta: “Eles deliberadamente tentam infundir seus próprios valores sobre o
consumo em seus filhos. Os pais também determinam o grau de exposição de seus
filhos a outras fontes de informações, tais como televisão, vendedores e amigos”. O
autor explica também que as crianças aprendem sobre consumo vendo o
comportamento de seus pais e imitando-o.

Os profissionais de marketing estimulam esse processo ao criarem
versões infantis de produtos para adultos. Essa transmissão de
preferências por produtos ajuda a criar a lealdade às marcas;
pesquisadores perceberam evidências de influência entre gerações
quando estudaram as escolhas de produtos feitas por mães e filhas
(SOLOMON, 2011, p. 466).

Cross (2002) revela que os pais contemporâneos possuem uma relação
ambivalente no que diz respeito ao consumo dos filhos. Ao mesmo tempo em que
veem as crianças como seres que devem ser protegidos dos assédios e tentações
do consumo, também os colocam como recipientes e destinatários dos prazeres do
consumo. O autor explica que a premissa básica é a transformação das crianças em
válvulas do desejo de consumo dos adultos, pois os mesmos consomem querendo
dar satisfação à criança, mas visando também satisfazer a si próprios. A criança é
um meio de racionalizar a expansão dos desejos dos adultos.
Estudo de Voigt (2007) constatou que o tipo de ocupação das mães não se
mostrou relevante na formação do perfil da criança consumidora e na sua tomada de
decisão. O maior impacto dessa variável é sobre as próprias mães, que possuem
comportamentos diferentes em relação ao universo de consumo dos filhos. “Mães
com alta ocupação tendem a compensar mais as crianças com presentes fora de
hora do que as mães sem ocupação” (VOIGT, 2007, p. 199).
McNeal (1992) concorda que o papel dos pais é relevante para a socialização da
criança como consumidora, porém também há a participação do mercado nesse
processo. Para esse autor, os pais são considerados os agentes primários da
socialização do consumo, que introduzem e doutrinam as crianças para esse papel.
No entanto, é o mercado que figura como um ator importante na socialização do
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consumidor infantil, pois sua influência tende somente a crescer, enquanto a dos
pais tende a diminuir.
Limeira (2008) aponta que a família parece estar perdendo a hegemonia que
possuía na apresentação de modelos para as crianças, ao passo que seu lugar vem
sendo ocupado por pessoas com quem as crianças têm contato através da mídia.
Ela ressalta que também a escola e a igreja, tradicionais socializadoras, vêm
perdendo seu posto, revelando pouca influência sobre as escolhas infantis.
Para Voigt (2007), a criança sofre a influência de diversos meios: família,
amigos, televisão, propaganda, promoção, etc. Os pais são os agentes primários,
sendo que a mãe tem um papel maior nesse processo. As crianças aprendem a
frequentar o ambiente de consumo por meio da mãe e tendem a analisar os
produtos com informações transmitidas por ela. Porém, a partir dos sete anos,
percebe-se que a atuação da mãe diminui e entram em cena os amigos, que aos
poucos, exercem uma influência maior. Os pares, com similaridades de gosto, estilo
e modo de agir, identificam-se entre si e logo começam a analisar as ofertas com a
visão do grupo. Entretanto, poucas crianças sobrepõem a opinião dos amigos à dos
pais.

2.3.2.2 Influência do grupo

Exibindo gostos e preferências desde bem pequenas, as crianças dão início à
conquista de critérios próprios ainda que sejam os do grupo de pares. As crianças
são muito sensíveis à rejeição e procuram ser aceitas, pertencer e fazer parte
ativa de um determinado grupo, assumindo os estilos e as marcas
difundidas no grupo e, muitas vezes, assimiladas através da comunicação
de mídia (ROSS; HARRADINE, 2004).
Higgs e Pereira (2005) também corroboram com essa visão ao explicar que o
processo de definição e identidade de cada criança passa pelas suas próprias
opções ao nível dos seus valores e dos seus interesses, complementando-se na
relação e na influência com os seus grupos de pares, que constituem uma das
fontes com mais relevância na construção da identidade e no processo de
crescimento, na medida em que a amizade e os grupos de amigos são vitais.
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Montigneaux (2003) explica que a abertura da criança em relação ao exterior
do ambiente familiar é acompanhada por uma influência crescente dos grupos de
parceiros. Esses representam uma verdadeira organização social que permitirá à
criança construir uma consciência própria ao se comparar com outras crianças. “Na
medida em que ela avalia e estima as outras, a criança é avaliada e estimada pelas
outras” (MONTIGNEAUX, 2003, p.50).
Para Montigneaux (2003, p. 76), a influência de grupos de parceiros no
universo infantil se dá pura e simplesmente porque a criança não gosta de ser
diferente: “Ela quer se misturar, se fundir o mais possível entre os outros. Ela imita
os outros, inclusive, em seus desejos”. Para o autor, a importância do grupo de
parceiros é considerável, já que o comportamento do consumidor infantil é guiado,
muitas vezes, pela aprovação ou rejeição dos outros membros do grupo.
Guber e Berry (1993) afirmam que o grupo é o maior influenciador das
crianças, pois quase tudo, incluindo as roupas que vestem, os brinquedos, os
espetáculos que vem na TV, a comida que levam para lanchar na escola, pode ser
um meio de comunicação de como elas se reconhecem e de como se relacionam
com os outros.
Cardoso (2004) aponta que as crianças veem os amigos e os grupos de
escola como fontes de informação sobre as novidades, passatempos, os estilos e a
linguagem. Para esse autor, ao vestir o mesmo estilo de roupa ou marca, pode ser
uma expressão da criança para sentir-se parte integrante do grupo. As marcas
ajudam as crianças a criar sua identidade.

2.3.2.3 Influência da mídia

Solomon (2011) explica que a publicidade começa a influenciar as pessoas
quando ainda são bem novas, pois muitos profissionais de marketing empurram
seus produtos para as crianças com o intuito de estimulá-las a criar um hábito
vitalício. Para esse autor, as crianças dividem seu tempo entre a televisão e o
computador e empresas importantes como a Disney, por exemplo, estão
fortalecendo sua presença na web para estar onde as crianças passam a maior
parte do seu tempo.
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Estudo promovido pela Academia Americana de Pediatria revela que:

Atualmente, 90% dos pais afirmam que seus filhos menores de 2
anos de idade assistem a algum tipo de mídia eletrônica. Aos 3 anos,
quase um terço das crianças tem uma televisão no seu quarto. Os
pais afirmam que eles enxergam a televisão como um pacificador e
uma atividade segura para seus filhos enquanto eles estão
preparando o jantar, preparando-se para trabalhar, ou realizando
atividades domésticas (PEDIATRICS, 2011, p.3).

Linn (2006) explica que os pais estão colocando seus filhos, ainda bebês, em
frente ao vídeo a partir dos seis meses de idade e passam a expô-los à televisão
quando atingem nove meses. Bebês entre um e 33 meses ficam em frente à TV por
mais de 90 minutos por dia e, incutindo esse hábito desde cedo, 60% das crianças
com menos de dois anos gostam de assistir televisão. Essa autora relata que um
bebê de um ano responde a emoções positivas e negativas exibidas pela televisão.
Sendo assim, torna-se alvo cobiçado de manipulação da mídia, pois o bebê ainda
não possui capacidade cognitiva de mediar suas respostas emocionais.
Postman (1999) considera que a televisão destrói a linha divisória entre a
infância e a idade adulta sob três aspectos: não requer treinamento para aprender
sua forma de transmissão; não faz exigências complexas nem à mente nem ao
comportamento; e não segrega seu público. Para o autor, biologicamente todas as
pessoas estão equipadas para ver e interpretar imagens e para ouvir a linguagem
que se torna crucial na contextualização do que está exposto. Portanto, a televisão
deixa explícitos todos os “segredos” e transforma o público em privado. Tanto a
criança de seis anos quanto um indivíduo de sessenta estão aptos a vivenciar o que
a televisão tem a lhes oferecer: suas imagens são concretas e se autoexplicam, as
crianças vêem tudo o que ela mostra.
No Brasil, a televisão é o veículo de comunicação de maior alcance e o meio
de informação e entretenimento mais utilizado pelos brasileiros. Dados do Instituto
Marplan Brasil (2012) do primeiro trimestre de 2012 mostram que 98% da população
assiste à TV pelo menos uma vez por semana. Essa mídia chega a todas as
camadas sociais: 8% dos telespectadores pertencem à classe A; 29%, à classe B;
37%, à classe C; 23%, à classe D, e 3%, à classe E.
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Com as crianças, o cenário não é diferente: segundo o Painel Nacional de
Televisão do Ibope, crianças brasileiras de 4 a 11 anos assistem em média 4h48min
de TV por dia. O Brasil ficou em primeiro lugar – antes mesmo dos Estados Unidos –
na quantidade de tempo em que as crianças ficam diante do televisor (HAWKINS;
MOTHERSBAUGH; BEST, 2007).
Quando as crianças veem televisão, não estão apenas em contexto de
entretenimento, mas em observação de vários tipos de personalidade e fantasias,
enquanto constroem a identidade que as vai marcar ao longo da sua vida, iniciando
assim um processo de construção de um estilo com o qual se identificam (GUBER;
BERRY, 1993). Voigt (2007, p. 199) esclarece que, por meio da televisão, a criança
conhece os produtos e planeja seus pedidos: “é um meio de comunicação forte,
sendo que as propagandas são vistas como uma possibilidade de conhecer as
novidades”.
No que concerne aos comerciais veiculados durante os intervalos, eles
funcionam como uma fonte de informação para as crianças. “O que faz uma
propaganda ser atrativa é, muitas vezes, o produto em si. Porém, nem todas
acreditam que a propaganda fala a verdade, fato que pode ser consequência do
amadurecimento delas” (VOIGT, 2007, p. 185).
Limeira (2008) destaca que intensos debates têm ocorrido atualmente, em
diversos países, sobre os efeitos positivos e negativos da exposição à mídia e à
propaganda por parte das crianças e adolescentes.

As crianças nos grandes centros urbanos, tendo reduzidas as
oportunidades de brincar ao ar livre, tiveram aumentado seu tempo
de exposição aos programas de televisão. Com isso, teria
aumentado o contato das crianças com as propagandas e as
mensagens da mídia, que estimulam novos desejos de consumo.
Portanto, a televisão estaria comunicando valores que contribuem
para a construção dos ideais infantis nos dias de hoje (LIMEIRA,
2008, p. 167).

Estudos acadêmicos revelam três posições existentes neste cenário: os que
acreditam na influência negativa da mídia, os de extremo oposto e aqueles de
posição intermediária que acreditam nas duas possibilidades dependendo dos
recursos e contextos envolvidos (LIMEIRA, 2008).
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Para Postman (1999), o comportamento, as atitudes, a linguagem, os desejos
e até mesmo a aparência física de adultos e de crianças estão se tornando cada vez
mais indistinguíveis. É nítida a “adultização” das crianças nos anúncios e nos meios
de comunicação visual, já que são apresentadas ao público como se fossem adultos
espertos e atraentes.
Postman (1999) comenta ainda que os meios de comunicação têm
influenciado negativamente as crianças e defende que a única tecnologia de
comunicação que possui a potencialidade de sustentar a necessidade da infância é
o computador. Para o autor, ao programar um computador, é necessário aprender
uma linguagem, dominar complexas habilidades analíticas semelhantes às exigidas
de uma pessoa plenamente alfabetizada e, para isso, é indispensável um
treinamento específico.

2.3.3 Criança e marcas

Ross e Harradine (2004) reconhecem a importância que as crianças atribuem
às marcas. Esse é um fator determinante para a sua autoestima e para a aceitação
entre os seus pares. As crianças estão ansiosas para serem indivíduos e não há
nada pior do que não ser o tipo certo de pessoa para estar inserida em um
determinado grupo.
Do ponto de vista da marca, o público infantil é de uma heterogeneidade
excepcional. Não existe uma criança, mas uma multidão de crianças que se
constroem progressivamente tal qual um prisma de várias faces (MONTIGNEAUX,
2003).
Na visão de Montigneaux (2003, p. 67), a idade da criança influencia sua
relação com a marca através da evolução de vários fatores: “o desenvolvimento das
suas capacidades cognitivas, a abertura perante os outros, a sua socialização
progressiva, a afirmação da sua personalidade e o desenvolvimento de sua
autonomia”. O autor explica ainda que os modos de representação da marca e as
competências da criança ao tratar a informação recebida tem notória relevância
sobre o nível de conhecimento das marcas.
Roedder-John (1999) afirma que, para as crianças, os produtos e marcas são,
provavelmente, os aspectos mais importantes do mercado. Produtos e marcas são
anunciados na televisão, exibidos na loja e encontrados no entorno de casa. Mesmo
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antes de a criança ser capaz de ler, aos dois ou três anos de idade, pode
reconhecer embalagens e personagens familiares em produtos como brinquedos e
roupas.
Estudo de Higgs e Pereira (2005) revela que, nos primeiros anos, o que atrai
as crianças na publicidade são as cores, os contrastes e a música, entre outros
aspectos, que marcam fortemente o processo da atenção, embora não exista ainda,
para a criança, uma diferença entre produto e marca. “Com o crescimento, as
crianças desenvolvem uma análise mais crítica em relação à publicidade,
começando a associar as imagens às palavras, atribuindo ao que estão a ver uma
dimensão mais concreta. É nesta fase que começam a dissociar a marca do
produto” (HIGGS; PEREIRA, 2005, p. 1800).
Para manter a criança atraída pela marca, a mesma deverá desenvolver um
verdadeiro e durável relacionamento:

O relacionamento entre a marca e a criança não é uma comunicação
de sentido único. Supostamente, há uma troca, uma interatividade. A
relação deve ser entendida pela criança como algo vivo. A marca
mobilizará a criança, solicitará sua curiosidade e estimulará sua
imaginação. A criança deverá se colocar em ação, ler, descobrir,
adivinhar, responder a questionamentos, mostrar-se astuta: atitude
que, nessa idade, lhe dão muito prazer (MONTIGNEAUX, 2003, p.
94).

Entre zero e dois anos, devido ao egocentrismo que impede a criança de
representar qualquer objeto sob diferentes ângulos, ela entende o produto apenas
pelas suas experiências sensoriais e motrizes. De dois a quatro anos, o aprendizado
da marca se dá além do aspecto sensorial também pelos atributos físicos. A partir
dos cinco e seis anos, a aprendizagem se dá por atributos mais abstratos (gosto...) e
funcionais (o uso que se faz do produto) e as crianças são capazes de identificar um
nome de marca, a partir de uma logo, por exemplo. Após os seis anos, as crianças
são capazes de citar um nome de marca por categoria de produto e, com sete anos,
elas têm um bom conhecimento de marcas e entendem sua finalidade comercial
(MONTIGNEAUX, 2003).
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Quadro 4 – Relação das crianças com as marcas

Níveis de idade

Prescritor

Recémnascidos e
lactentes

0-24 meses

Pais

Crianças na
tenra infância

2-4 anos

Pais > Crianças

Crianças na
idade préescolar

4-6 anos

Pais = Crianças

Juniores

6-9 anos

Crianças > Pais

Préadolescentes

9-11 anos

Préadolescentes

Relação marcaproduto
Forte
sensibilidade
dos pais às
marcas de
qualidade.
Forte
sensibilidade da
criança ao
produto.
Forte
sensibilidade ao
produto e à
marca, através
de personagens
imaginários.

Forte
sensibilidade à
marca (valor
estatutário,
referência), fraca
sensibilidade ao
produto.

Entendimento
marca-produto
Experiência
sensorial e motriz do
produto.

Aprendizado
sensorial –
Percepção global –
comparação/critério.
Início da
identificação do
nome da marca –
Tomada em conta de
atributos-produtos
superficiais.

Tratamento analítico
do produto –
Comparação na
base de vários
critérios –
Entendimento
marca-produto e
marca-garantia.

Fonte: Montigneaux, 2003, p. 85.

Para Roedder-John (1999), os anunciantes não devem acreditar que as
crianças veem marcas da mesma maneira que os adultos. Embora crianças de sete
ou oito anos possam reconhecer uma marca, elas não irão usar as informações da
mesma maneira que um adulto. Para elas, uma marca é algo familiar, um ponto de
referência. A tarefa para a empresa é compreender o papel das crianças como
consumidoras, com o intuito de desenvolver uma relação de longo prazo e rentável
futuramente.
Quando aprendem a falar, os bebês já sabem pedir as marcas que querem.
Fato esse que confirma o quanto as crianças, desde bem pequenas, já desenvolvem
pensamentos positivos sobre logotipos e personagens, mesmo antes de aprenderem
a pronunciar corretamente as palavras (LINN, 2006).
Desta maneira, Linn (2006) explica que, se um bebê pode ser afetado positiva
ou negativamente pela televisão, é lógico pensar que, quando eles veem emoções
positivas ou negativas exibidas por um produto, podem ter suas atitudes relativas a

53

esse produto afetadas a longo prazo. Em outras palavras, os anunciantes estariam
completamente certos ao escolher bebês como público-alvo, porque a lealdade pela
marca pode, sim, começar no berço.
As marcas desde cedo expostas às crianças passam a fazer parte do seu dia
a dia, interagindo no seu universo simbólico ainda em formação. Sendo assim, por
mais que a criança muito pequena não associe, por exemplo, objetos licenciados ao
consumo, ela, aos poucos, já está se familiarizando com esses produtos.
Posteriormente, no entanto, a tendência é que continue a utilizar a marca com que
se sinta mais à vontade e é nessa fidelização que residem os esforços e ações do
marketing direcionados ao segmento infantil (LINN, 2006).
Conforme Karsaklian (2004), de modo geral, 50% das crianças prestam
atenção à história que envolve o produto e não necessariamente se concentram
nele. Elas focam, antes de tudo, nos atributos que mais lhe interessam e que estão
presentes em seus programas preferidos, como filmes e desenhos animados.
Guber e Berry (1993) afirmam que a publicidade, ensinando formas de
consumo de produtos e marcas, explica a maneira como a marca influencia as
escolhas das crianças e como estas exercem um papel influenciador nas decisões
de compra e consumo na família.
Para Higgs e Pereira (2005), ao estruturar a imagem de uma marca ou
descrever as características de um produto, a publicidade fornece à criança modelos
e opções de comportamento, revelando simultaneamente estilos de vida, associados
a interações e valores sociais, característicos da cultura de uma sociedade.
Quart (2003) evidencia que a nova geração de crianças nasceu no período de
prevalência das marcas, ao ponto de essas marcas definirem a sua própria
identidade. As crianças que interagem com as marcas estabelecem uma relação
emotiva que pode ser influenciada pelos agentes socializadores que a envolvem
(família, televisão, amigos). Na perspectiva do autor, as crianças em idade escolar
interiorizaram que as marcas globais e de luxo são particularmente desejáveis
porque lhes dão segurança e confiança.

2.3.3.1 Alimentos

Monteiro, Coutinho e Recine (2005) explicam que a opção por um
determinado alimento revela, muitas vezes, relações de status e de identidade com
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o grupo social a que se deseja pertencer ou a que se pertence. Sendo assim, o
significado não está ligado apenas às características intrínsecas do alimento ou a
seus atributos tangíveis, mas também às crenças que foram construídas por uma
sociedade ao longo de sua história, as quais nem sempre estão de acordo com a
ciência ou a razão.
Casotti (2002, p. 10) reitera que o Brasil é um país extremamente
contrastado, onde “[...] os níveis de vida e os comportamentos de consumo variam
muito, apesar de uma relativa homogeneidade de gosto centrada em alguns
produtos de base, como arroz e feijão, aceitos com unanimidade em todas as
classes sociais”.
Essa autora enfatiza também que, além dos aspectos culturais, outro fator
cresce quando o assunto é comportamento alimentar: trata-se do fator saúde e das
percepções de risco. Devido à composição cada vez mais complexa dos alimentos
industrializados e a riscos ambientais mais difusos, a alimentação entra no contexto
das

preocupações

de

uma

sociedade

do

risco,

juntamente

com

outras

preocupações, como as formas de contaminação nuclear, química, biológica etc.
(CASOTTI, 2002).
Monteiro (2009) explica que a alimentação da criança no Brasil, há algum
tempo atrás, era indicada pela pediatria e constituída, basicamente, por alimentos
pouco processados e de preparo caseiro, mas alterações na rotina familiar e nas
modificações em sua estrutura, principalmente pela crescente inserção da mulher no
mercado de trabalho, provocaram trocas significativas na prática alimentar infantil.
As mudanças foram ainda mais favorecidas em função do maior acesso às
inovações tecnológicas e ao desenvolvimento crescente de produtos alimentícios,
com foco na praticidade em resposta ao estilo de vida moderno.
As famílias de hoje nem sempre fazem escolhas alimentares saudáveis.
Durante a tomada de decisão para compra de alimentos, muitas vezes recebem
influência das crianças, cujas ideias incluem alimentos pouco saudáveis, com açúcar
e altos índices de gordura, como os doces, por exemplo (McNEAL, 1992).
Para Ramos e Stein (2000, p. 229), o processo de aprendizagem é um dos
aspectos

determinantes

do

comportamento

alimentar

da

criança,

cujo

condicionamento está associado a três fatores: “a sugestão do sabor dos alimentos,
a consequência pós-ingesta da alimentação e o contexto social”. Constata-se que a
preocupação dos pais centra-se na quantidade da alimentação e não em

55

desenvolver hábitos e atitudes direcionados a padrões de alimentação mais
adequados do ponto de vista qualitativo (RAMOS; STEIN, 2000).
Conforme Nogaard e Bruns (2011) relatam, os pais querem servir a comida
que constitui uma dieta saudável, mas também querem garantir que seus filhos
comam alimentos que gostam, entre outros aspectos, a fim de manter a harmonia no
âmbito familiar.
Estudos anteriores apontavam que apenas um número inferior de pais e filhos
entravam em conflito acerca das decisões sobre compra de alimentos. No entanto,
estudos

recentes

indicam

que

a

influência

das

crianças

aumentou

consideravelmente. Isso denota que há mais diálogo e interação entre pais e filhos
sobre o tema, mas que, mesmo tentando-se evitar, os conflitos surgem (NOOGARD;
e BRUNS, 2005).
Estudos empíricos recentes incluem as opiniões das crianças como um
complemento na opinião dos pais. A criança superestima sua própria influência e os
pais a subestimam. É notório que, das pesquisas anteriores às mais recentes, a
intensidade da influências dos pequenos ascendeu potencialmente. As escolhas
alimentares são, em determinados momentos, limitadas pela necessidade de se
manter a harmonia familiar, pois, comumente, vai ser considerada mais importante
do que uma dieta saudável (NOOGARD; e BRUNS, 2005).
Monteiro (2009) afirma que as práticas alimentares desenvolvidas pelos pais
com seus filhos têm importante contribuição de sua própria história alimentar. Isso
acontece pela maior disponibilidade do alimento cujo consumo é assumido pela
família e também porque suas próprias práticas alimentares são usadas como
modelo para as crianças.

No entanto, o processo de socialização da alimentação vai além de
um contexto tradicional no qual a família nuclear e a mãe eram as
grandes responsáveis pela introdução de alimentos e pelo
estabelecimento dos hábitos infantis. Nesse sentido, é razoável
supor que a construção de suas preferências e do que vai passar a
constituir seus hábitos alimentares passam a ter influências cada vez
mais diversas e menos determinadas pelo consumo parental. Neste
contexto, as normas sociais são um dos elementos que permeiam a
relação entre os indivíduos na dimensão interpessoal (MONTEIRO,
2009, p. 46).

Veloso et. al. (2008), em pesquisa com crianças pertencentes a famílias de
baixa renda no ambiente de varejo supermercadista, observaram que as crianças
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com idade entre dois e cinco anos ainda requisitam uma lista limitada de produtos,
entre eles destaque para bolachas, salgados e iogurtes. Normalmente os pedidos
são feitos de forma bastante insegura e parece ser um desejo momentâneo. “Muitas
vezes o pedido é feito sem que os responsáveis pela criança se conscientizem de
que ela está requisitando alguma coisa. Quando o pedido é percebido pelos
responsáveis, geralmente é negado” (VELOSO et. al. 2008, p. 8). Verificou-se,
ainda, que as crianças pequenas, principalmente aquelas que ainda não
desenvolveram adequadamente a fala, pedem os produtos apontando para os
objetos.
Os autores relatam que entre cinco e sete anos, as crianças “começam a ter
maior independência dentro do supermercado, sendo que algumas delas ensaiam
colocar produtos no carrinho de supermercado sem a permissão dos responsáveis”
(VELOSO et. al. 2008, p. 8). Em boa parte dessas ocorrências, a atitude é notada e
o produto, retirado do carrinho.
Já a partir dos sete anos, as crianças têm mais aprovação aos seus pedidos.
Nota-se que os responsáveis começam a considerar de forma mais séria suas
demandas, sendo que nesse período, é bastante comum elas pedirem o produto,
receberem permissão, procurarem e colocá-lo no carrinho (VELOSO et. al., 2008).

Os gerentes de supermercado segmentam o público infantil em duas
categorias: as que pedem educadamente e resilientes aceitam a
negativa dos pais; e as que utilizam estratagemas como gritos e
choros para obter o que desejam. Esse tipo de atitude é mais comum
nos primeiros anos, reduzindo em crianças acima de sete anos. É
perceptível para os funcionários dos supermercados que esse tipo de
comportamento gera um desconforto para os pais, e que quando isso
acontece acaba reduzindo o tempo de permanência na loja
(VELOSO, et. al. 2008, p. 8-9).

Os funcionários dos supermercados confessaram ainda que as famílias
acompanhadas de crianças permanecem mais tempo dentro da loja, em média,
aumentando a probabilidade de aquisição de produtos. Veloso et. al. (2008)
esclarecem que, conscientes disso, os gerentes das lojas contam que adotam um
tratamento diferenciado no relacionamento com as crianças, para que elas
absorvam o ato da compra como uma atividade prazerosa, motivando o seu retorno,
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fato também destacado pelos pais, que justificam o comportamento diferenciado
recebido em estabelecimentos de bairro.
A pesquisa revela também que, para os gerentes das lojas pesquisadas, a
presença da criança é mais marcante nos finais de semana, já que a pouca
condição financeira em famílias de baixa renda não permite a contratação de babás
ou a oferta para os filhos de outros tipos de entretenimento, transformando a
atividade da compra em lazer nos finais de semana (VELOSO et. al., 2008).
Para Veloso et. al. (2008, p. 9), “a observação mais surpreendente da
pesquisa foi a de uma menina de cerca de três anos que, ao passar ao lado da
gôndola de mistura para bolo, mandou um beijo e acenou para o produto [...]”.
Os autores explicam que a partir dos cinco anos, a relação do indivíduo com
os produtos e marcas parece se estreitar. “Quando ela recebe permissão para
comprar um produto, ele é carregado com uma grande demonstração de carinho e
cuidado [...] Geralmente, a criança passa o resto da compra com o produto nos seus
braços, aparentando medo de perdê-lo [...]” (VELOSO, et. al. 2008, p. 10).
Para Roedder-John (1999), crianças a partir de dois anos já recebem
permissão dos pais para selecionar guloseimas no supermercado e expressar
desejos para fast food. À medida que crescem, ficam mais sofisticadas e se tornam
mais conscientes das diferentes maneiras de obter informações sobre aspectos
funcionais de produtos e adaptar as suas estratégias de decisão.
Conforme Monteiro (2009), são diversas as maneiras de a criança
desenvolver seus hábitos alimentares no âmbito de suas relações mais próximas.
No entanto, as crianças ingressam cada dia mais cedo na escola, possuem menos
tempo para a interação familiar durante as refeições e são expostas por mais tempo
à televisão, em fase bem precoce da vida. Essas situações geram condições
diferenciadas nas quais a alimentação acontece.
O impacto dessa exposição pode ser observado nas preferências alimentares
de crianças desde bem pequenas:

Em estudo realizado a partir da exposição de pré-escolares
estadunidenses a desenhos intercalados com propagandas,
identificou-se que a apresentação de comerciais de 30 segundos,
duas vezes durante um desenho de 30 minutos, foi capaz de
influenciar as preferências infantis. Esse resultado foi confirmado
quando as crianças eram convidadas a escolher entre pares de
produtos, nos quais apenas um deles havia sido apresentado durante
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o experimento. O grupo experimental preferiu os produtos
anunciados a que foram expostos durante a programação se
comparado ao grupo controle que assistiu ao desenho sem
propagandas de alimentos (MONTEIRO, 2009, p. 52).

A propaganda de alimentos está entre as mais frequentes no que se refere às
exposições de produtos nos intervalos comerciais na televisão brasileira. Monteiro et
al. (2008) destacam que essas propagandas representam quase 10,0% do total de
comerciais dos dois canais abertos de maior audiência do país e alcançam o índice
de 37,1% em um dos canais a cabo mais assistidos e exclusivamente destinados ao
público infantil. Nesse último, os autores explicam que as peças publicitárias de
alimentos são as mais frequentes, superando o número de propagandas de
brinquedos, que representam a segunda maior exposição, 23,2%.
Monteiro (2009) explica também que os alimentos, como produtos de
consumo primário, são apresentados geralmente de maneira a criar fidelidade à
marca e a estimular o consumo rotineiro. “Os brindes e personagens são oferecidos
como forma de atrair a criança, passando o próprio alimento a configurar um
elemento para que a criança se mantenha ou passe a fazer parte do grupo social
que almeja” (MONTEIRO, 2009, p. 53).
2.3.3.2 Vestuário

Para Belk (1988), o vestuário, assim como outros objetos, pode distinguir um
indivíduo de outros e expressar a maneira como a pessoa vive, mas também pode
indicar o pertencimento a um determinado grupo.
Cardoso (2005, p. 169) explica que “a história do vestuário de crianças é
recente e muito simples”. Para o autor, cada criança cresce segundo normas,
práticas e valores sociais transmitidas, particularmente, pelos pais, que são os
primeiros socializadores das crianças sobre moda e a maneira de se vestir.
Tradicionalmente, a roupa dos pequenos costumava ser miniatura da roupa
dos adultos. A partir do século XIX, a roupa da criança tinha como base a vida
cotidiana e a preocupação com o bem-estar. Na segunda metade do século, a roupa
significava algo divertido, prático e confortável. A I Guerra Mundial provocou uma
consciência maior por parte das crianças, que começaram a cultivar novos valores,
ter maior interesse pelos desportos e pela vida ao ar livre. Tudo isso se refletia em
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novas maneiras de se vestir. Por outro lado, a divulgação da música, em especial do
rock, influenciou o vestuário infantil. O desenvolvimento da produção em massa e da
publicidade produziu um efeito marcante no mercado das crianças. Novas propostas
foram lançadas para chamar a atenção não somente dos pais, mas também dos
pequenos. “As crianças querem escolher suas próprias roupas e ficam excitadas
com a atividade de comprar” (CARDOSO, 2005, p. 170)
Em estudo que trata do consumo de vestuário de marcas por crianças até 12
anos, Cardoso (2004) explicita que, para certas crianças, a marca é, principalmente,
um critério de qualidade. Neste sentido, elas preferem a roupa de marca em
detrimento da roupa sem marca. Por outro lado, associam a roupa a um estilo e à
moda. Deste modo, a marca representa um valor acrescentado, reconhecido e
valorizado pelas crianças que lhes permite ter um reconhecimento social. “Possuir a
marca é uma espécie de ‘leitmotiv’ das crianças entrevistadas. Isso não significa que
elas se contentem em ter uma marca qualquer, elas querem as marcas
emblemáticas do momento” (2004, p. 6).

Apesar dos pais serem os possuidores do dinheiro, as crianças
massacram os pais para que lhes comprem as coisas que querem
[...] Os pais reconhecem a influência que a televisão e os seus pares
têm na escolha do estilo e da marca de roupa dos seus filhos. Por
sua vez, os filhos dão uma grande importância ao design, à moda, às
cores e ao material utilizado, verificando-se, com o crescimento
etário, uma maior importância das marcas (CARDOSO, 2005, p.
172).

Já o estudo de Rosa et. al. (2008, p. 14 ) revela que “embora opinem pela cor
e modelo, opinam pouco pela marca”. Para os autores, as crianças têm preferências,
quando da escolha das vestimentas, por roupas esportivas ou casuais. Com relação
à peça de vestuário, escolhem camisas e blusas, ou saias. Explicam ainda que,
apesar da maior parte dos pedidos acontecerem nas lojas, embora sem preferência,
uma parte significativa também acontece em casa e por influência da TV e do grupo
de amigos.
Cardoso, Araújo e Coquet (2005) explicam que o vestuário é um produto de
grande visibilidade para as crianças, especialmente com a entrada para a escola,
pois começam a mostrar uma maior independência nas suas escolhas e a fazer
opções quanto ao estilo e às marcas de vestuário. “Com a entrada para o meio
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escolar, surge a influência de novos referenciais: os grupos de pares e os grupos de
referência” (CARDOSO; ARAÚJO; COQUET, 2005, p. 2).
Estudo de Pasdiora e Brei (2012, p. 13) sobre formação dos hábitos de
consumo entre crianças de classe sociais extremas, revelou que a constituição dos
hábitos de consumo de vestuário ocorre de maneira semelhante em crianças de
classes sociais extremas: “[...] tanto as crianças das camadas altas, quanto das
camadas baixas sofrem influência da família, dos pares e da mídia através da
inculcação e da legitimação”.
Em estudo que critica as representações sobre a infância desenvolvidas nas
ações de marketing de uma empresa de vestuário infantil brasileira, observou-se que
nas campanhas há comportamentos, olhares, posturas e mensagens não verbais
tipicamente adultos, promovendo a ligação entre os ideais de beleza e o mundo da
moda. A questão da adultização ganha ênfase a todo momento, inclusive na
utilização de um mascote caracterizado como alguém que adora estar na moda e se
apresenta com “postura madura”. “As ações de marketing da empresa analisada
refletem, em seus discursos, essa criança-adulta com acesso à informação,
autossuficiente em suas decisões, com comportamentos, posturas, pensamentos e
atividades profissionais de adultos” (SILVEIRA NETTO; BREI; FLORES-PEREIRA,
2010).
Para Postman (1999), as crianças praticamente desaparecem da mídia e
quando reaparecem são mostradas como adultos em miniatura. Atualmente, as
brincadeiras infantis foram “adultizadas”. Não se observa mais com tanta frequencia
marcas que lembrem um mundo infantil separado do mundo dos adultos. Observase que as características da infância na atualidade já não são as mesmas dos
séculos anteriores. Isso pode ser observado no modelo das roupas infantis, nos
hábitos alimentares das crianças, na fala, na profissionalização prematura dos
esportistas, na escassez das velhas brincadeiras infantis, em atitudes mentais e
emocionais das crianças, bem como no campo da sexualidade e da violência.
Em estudo de Voigt (2007), encontraram-se diferenças entre meninos e
meninas no que tange ao vestuário. Os meninos se direcionam muito pelo conforto;
não que as meninas não analisem o conforto, mas elas olham mais o modelo e as
cores, sendo mais vaidosas. Elas são mais participativas nessas escolhas e
possuem uma opinião formada de suas preferências. Porém nenhuma das meninas
usaria algo desconfortável apenas para ficar bonita. As meninas dão mais atenção
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às roupas que os meninos. “Enquanto a maioria deles veste o que a mãe compra,
questionando apenas alguns modelos por causa do estilo, as meninas gostam de ir
junto escolher” (VOIGT, 2007).

2.3.3.3 Brinquedos e eletrônicos

Para Solomon (2011, p. 468), “uma função da brincadeira infantil é ensaiar
para a vida adulta. As crianças ‘representam’ diferentes papéis que poderão assumir
mais tarde e aprendem sobre as expectativas que os outros têm a seu respeito”. O
autor explica que a indústria dos brinquedos fornece os acessórios que a criança
precisa e utiliza para interpretar esses papéis.

Reconhecendo o poderoso papel que os brinquedos desempenham
na socialização dos consumidores, os fabricantes de bonecas estão
criando personagens os quais eles esperam que ensinem as
meninas pequenas sobre o mundo de verdade – não o mundo de
fantasia que muitas bonecas representam. O recente renascimento
da Barbie como mulher de carreira, ilustra como uma empresa pode
levar a sério as preocupações com a socialização (SOLOMON, 2011,
p. 468).

Varotto e Silva (2004) afirmam que, entre os diversos produtos da Indústria
Cultural direcionados às crianças, os brinquedos são os que mais seduzem o
universo infantil. Os autores alegam que a televisão é o principal veículo utilizado
pela indústria cultural para lançar no mercado infantil uma grande oferta de
brinquedos. Isso estaria provocando uma mudança na cultura lúdica das crianças,
pois “esses brinquedos invadem seu universo, direcionando suas brincadeiras e sua
forma de se relacionar com o mundo” (2004, p. 171).

No que diz respeito aos brinquedos utilizados pelas crianças,
percebemos que eles sofrem, sim, uma influência direta da televisão,
na medida em que alguns dos brinquedos preferidos são os mais
divulgados através da publicidade ou que provem de uma
programação específica, geralmente, a que está na “moda” no
momento. Da mesma forma, na manipulação desses brinquedos, as
crianças manifestam uma significativa presença de valores e
expectativas que fazem parte da nossa sociedade de consumo. Isso
pôde ser evidenciado na forma como elas adquirem seus brinquedos
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e, principalmente, na interação delas como os mesmos. (VAROTTO;
SILVA, 2004. 184).

Roedder-John (1999) cita pesquisa promovida com crianças a respeito de
pedidos para Papai Noel e foi constatado que 50% das solicitações diziam respeito a
marcas específicas de brinquedos e de jogos.
Para Zanolla (2007), com o aprimoramento dos microcomputadores, a criação
da televisão a cabo e do telefone celular, do dvd e da Internet, aliados à implantação
dos

bancos

eletrônicos,

o

nível

do

desenvolvimento

técnico

avança

consideravelmente. Esse contexto altera diretamente a vida das crianças, sua
organização escolar e formas de lazer. Na intimidade, existe a ilusão de que todo
esse aparato técnico consegue provê-las em suas principais necessidades.
Martineli e Moína (2009) afirmam que, atualmente, é possível perceber que as
crianças lidam com a técnica de uma maneira singular e, nesse sentido, os lugares
sociais ocupados por elas e pelos adultos, por vezes, podem ter linhas tênues. As
autoras enfatizam que não se trata de substituição de posição social adulto/criança,
mas do fato de que a criança, enquanto ser social atuante, convive com os moldes
culturais e sociais apresentados a ela. “Se, na sociedade contemporânea, uma das
premissas é a transformação das tecnologias, a criança lida com isso de maneira
própria, sem abandonar outros aspectos da infância, ou seja, ela lida com as
mudanças e transformações sociais e culturais sob seu ponto de vista” (MARTINELI;
MOÍNA, 2009, p. 63).

As empresas agregam características infantis a produtos
originalmente destinados ao público adulto. Este parece ser o caso
de várias empresas que fabricam telefones celulares e também de
companhias que oferecem serviços de telefonia móvel. Observa-se
aí que não só o produto, o bem material, é revestido de conotações
que remetem ao universo infantil, mas também serviços específicos
são criados para atender esse segmento. Observa-se aí a
construção de um discurso muito particular, que associa o objeto e o
serviço a elementos próprios do repertório desse público.
(MARTINELI; MOÍNA, 2009, p. 64).

Martineli

e

Moína

(2009)

relatam

ainda

que,

no

contexto

social

contemporâneo, em que, muitas vezes, os pais passam o dia inteiro fora de casa em
função do trabalho, a necessidade em manter contato imediato com os filhos leva os
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pais a permitirem que eles utilizem o aparelho celular.

Quanto ao consumo,

percebe-se que o aparelho é muito requisitado pelas crianças devido às suas
funções secundárias disponíveis, como câmera, internet e jogos. “Na verdade, o que
se constata é que elas percebem o telefone celular mais como um brinquedo do que
como meio de comunicação no seu sentido tradicional” (MARTINELI; MOÍNA, 2009,
p. 67).
O jornal O Globo divulgou que, em tempos de tecnologia, a indústria do
brinquedo enfrenta uma nova batalha. Após a luta contra os videogames na década
de 80 e os computadores na década de 90, a batalha agora é contra os tablets.
Segundo dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos (ABRINQ),
até agora os brinquedos tradicionais ainda são os preferidos do público infantil,
sendo que as bonecas representam 40% do setor. Mesmo com preços elevados, os
tablets estão cada vez mais nas mãos das crianças, seja por interesse delas ou por
estímulo e até comodidade dos pais. Os dados do setor não mostram acomodação.
Os lançamentos de brinquedos estão crescendo, foram 1.200 novidades em 2007
para 1.700 em 2012 e a participação dos brinquedos eletrônicos nas vendas mais do
que dobrou nos últimos anos: de 0,2% em 2008 para 1,7% em 2011 (O GLOBO,
2013).
O estudo de Martineli e Moína (2009, p. 69) corrobora com os dados citados
acima ao afirmar que:

[...] as crianças contemporâneas recebem estímulos da tecnologia e
respondem a eles de maneira ativa, mas ainda apresentam demanda
por brincadeiras clássicas e pelo convívio em grupo, o que
demonstra que não há necessariamente uma substituição dessas
brincadeiras tradicionais pelos jogos eletrônicos. Uma vez que as
crianças estão inseridas em um contexto de avanço tecnológico, elas
interagem com esse processo de maneira própria, sem deixar de
lado outros aspectos da infância.

2.3.3.4 Personagens infantis e promoções

Sob a perspectiva de Montigneaux (2003), os laços que unem a marca, o
personagem e a criança se inspiram na visão dinâmica da marca, mostrando o
personagem como uma transposição da identidade da marca, sob uma forma
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inteligível e sensível para a criança. “O personagem é colocado no centro do
relacionamento marca-criança e melhora o sistema de comunicação da marca ao
aproximá-la da criança” (MONTIGNEAUX, 2003, p. 103).
Montigneaux (2003, p. 104) afirma que “os personagens imaginários são uma
parte absorvente do universo da criança”. A origem é diversa, geralmente saem das
histórias contadas pelos pais e pelos avós, dos filmes, livros, desenhos animados,
desenhos em quadrinhos ou de produtos de alto consumo. No início da infância, a
origem do personagem não presume o status que a criança dará a ele; sendo assim,
não há, a priori, uma hierarquia ou preferência. Já a partir dos seis anos, “estar na
moda” possibilita à criança valorizar rapidamente o personagem. A influência dos
grupos de amigos aparece como absolutamente definitiva nas escolhas e a mídia dá
suporte a esse processo, mas da mesma maneira que aparecem, os personagens
podem desaparecer em pouco tempo.
Com relação à percepção global dos personagens pelas crianças,
Montigneaux explica:

O que choca na maneira como as crianças descrevem os
personagens é a personificação dos narradores, inclusive no caso de
representação animal. O personagem é descrito e decodificado pela
criança como se fosse uma pessoa real. Assim, o vocabulário
utilizado pelas crianças parece traduzir um conhecimento e uma
comunhão importante com os personagens. Estes fazem parte de
seu cotidiano e com eles as crianças mantêm relações próximas e
amigáveis (MONTIGNEAUX, 2003, p. 104-105).

Voigt (2007) relata que os personagens de animações de filmes e de
desenhos são os mais fortes no universo infantil, seguidos de artistas e famosos.
Geralmente, são personagens carismáticos e com público-alvo muito bem definido
entre meninos e meninas. Mesmo que existam os personagens neutros, fica
evidente um direcionamento.
Montigneaux (2003) corrobora com a autora e explica que o sexo da criança
modifica a sua percepção dos personagens masculinos e femininos.

No caso de uma personagem feminina certos atributos como ‘forte’
são pouco utilizados pelas meninas em relação aos meninos. Em
contrapartida, no caso de um personagem masculino o caráter ‘forte’
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é citado com mais freqüência, em particular entre os meninos[...] a
mesma constatação se dá em relação às meninas e personagens
femininas no que diz respeito ao atributo ‘beleza’ (MONTIGNEAUX,
2003, p. 112).

Ainda sob a perspectiva de Montigneaux (2003, p. 144), o relacionamento é o
componente do personagem imaginário mais delicado, mas também é o mais
expressivo e relevante, visto que afeta diretamente a criança, seu principal
interlocutor. “É entre os quatro e 11 anos que a criança fica mais sensível a este
relacionamento. Reage perante a sua presença, suporta à sua maneira seu poder de
sedução e vivencia as emoções”, (ver Gráfico 2).
Gráfico 2 – Sensibilidade da criança perante o relacionamento com personagem

Fonte: Montigneaux, 2003, p. 144.

Para o personagem entrar em comunicação com a criança, ele deve possuir e
compartilhar características que: acolham a criança, como ser sorridente, alegre,
afável, simpático e encantador; ajudem e encoragem, como ser entusiasta e
otimista; e entendam a criança, como ser atencioso e demonstrar empatia
(MONTIGNEAUX, 2003).
Montigneaux (2003) defende que o personagem aproxima a criança da
marca. Do ponto de vista da criança, o personagem emblemático tem privilégio e
torna a marca mais acessível, compreensível e viva para a criança ao criar um
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verdadeiro relacionamento. O personagem facilita a percepção da marca ao traduzila fisicamente e em ação. Do ponto de vista da marca, o personagem melhora
exponencialmente os efeitos do sistema de comunicação de marca junto às
crianças. “O personagem é capaz, portanto, de transmitir à criança as diferentes
dimensões de sua identidade ou as características do produto sem que isso exija da
criança o menor esforço de compreensão” (MONTIGNEAUX, 2003, p. 116).
Para Voigt (2007), a televisão apresenta tendências, principalmente os
modismos que se referem a personagens e filmes. As propagandas veiculam as
principais novidades e são estrategicamente divulgadas nos canais infantis. Para a
autora, as promoções e uso de personagens, no entanto, mostram-se decisivos no
momento da escolha e, “entre uma marca conhecida que oferece apenas o produto,
e uma marca desconhecida que oferece um brinde, a maioria das crianças escolhem
aquela com brinde” (VOIGT, 2007, p. 204).
Neste contexto, os brindes como ação promocional surgem como um atrativo
para as crianças, além da presença do personagem. Lawrence (2004) afirma que as
promoções com brindes geralmente têm um forte efeito nas vendas e podem
influenciar diretamente na escolha de um determinado produto. O autor exemplifica
citando os cereais matinais que vêm acompanhados de brinquedos como algo
comum e já aguardado pelas crianças. Para ele, a partir de sete anos, o público
infantil mostra grande atração por promoções desse tipo e a presença do brinde é
decisiva.
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CAPÍTULO III – ABORDAGEM METODOLÓGICA

A pesquisa baseou-se na abordagem qualitativa, por se tratar de estudo que
pretendeu investigar e entender a complexidade e a interação de elementos
relacionados ao tema comportamento do consumidor infantil de baixa renda e as
influências das marcas.
Essa abordagem visa a explorar e a entender o significado que os indivíduos
ou grupos atribuem a um problema social ou humano. Creswell (2010, p. 26) explica
que:
O processo de pesquisa envolve as questões e os procedimentos
que emergem, os dados tipicamente coletados no ambiente do
participante, a análise dos dados indutivamente construída a partir
das particularidades para os temas gerais e as interpretações feitas
pelo pesquisador acerca do significado dos dados.

Para Martins e Theóphilo (2009, p.141):

A pesquisa qualitativa também é conhecida como pesquisa
naturalística, uma vez que para estudar um fenômeno relativo às
ciências humanas e sociais é necessário que o pesquisador entre em
contato direto e prolongado com o ambiente no qual o fenômeno está
inserido.

3.1 QUANTO AOS FINS E QUANTO AOS MEIOS

3.1.1 Quanto aos fins

Quanto aos fins, a pesquisa pode ser classificada como descritiva, por ser o
caminho mais adequado de tratar o seu objeto e de verificar seus resultados,
estudando o fenômeno em todas as suas variáveis, mas sem a pretensão de
explicá-lo. Segundo Vergara (2005, p. 47), “a pesquisa descritiva expõe
características de determinada população ou de um determinado fenômeno”. Para
Gil (2010), entre as pesquisas descritivas destacam-se aquelas cujo objetivo é
estudar as características de um grupo. São incluídas também as que buscam
levantar opiniões, atitudes e crenças de uma determinada população.
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3.1.2 Quanto aos meios

Quanto aos meios, a pesquisa pode ser classificada como bibliográfica e de
campo, nesse último caso porque é considerada “uma investigação empírica
realizada no local onde ocorre ou ocorreu um fenômeno ou que dispõe de elementos
para explicá-lo”. (VERGARA, 2005, p. 47). A pesquisa de campo pode contemplar
entrevistas, aplicação de questionários, teste e observação participante ou não.
Para Michel (2009), a pesquisa de campo, no ambiente natural, é
particularmente importante na pesquisa social:

Trata-se da coleta de dados do ambiente natural, com o objetivo de
observar, criticar a vida real, com base em teoria, para verificar como
a teoria estudada se comporta na vida real. Confrontando a teoria na
prática, permite responder ao problema e atingir os objetivos.
(MICHEL, 2009, p. 42).

3.2 ESTRATÉGIA METODOLÓGICA

A estratégia metodológica para a pesquisa se trata da quase-etnografia
(ELLIOTT; JANKEL-ELLIOTT, 2003). O grande interesse despertado pela etnografia
no campo de pesquisas do consumidor, sejam elas acadêmicas ou de mercado, tem
levado a uma série de adaptações, que procuraram, em muitos casos, reduzir o
tempo de permanência em campo ou o contato intermitente com o grupo estudado,
enquanto se mantiveram os princípios da abordagem antropológica, como a
observação direta dos fenômenos sociais em contexto e a procura do “ponto de vista
nativo”

1

através da observação participante e da realização de entrevistas em

profundidade (BARROS; MATTOSO, 2008).
Para Elliott e Jankel-Elliott (2003), na quase-etnografia, o pesquisador não
chega a fazer uma imersão total junto ao grupo estudado, não vivendo na
comunidade e não participando intensamente do seu dia a dia por um tempo
prolongado, como na etnografia tradicional. De modo alternativo, procura-se criar
uma agenda de pesquisa que contemple um período maior em que sejam realizadas
1

GEERTZ, Clifford. Ethos, visão de mundo e a análise de símbolos sagrados. In: A interpretação das culturas,
Rio de Janeiro, Zahar, 1978.
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visitas periódicas que mantenham o contato entre pesquisador-pesquisado de modo
a permitir, com o tempo, a construção de uma relação que envolva confiança e ética,
como no modelo tradicional.
Com esse método adaptado, perde-se, sem dúvida, a “densidade”
característica dos relatos em que o antropólogo tem imersão total. Para compensar
essa perda, o pesquisador procura recolher o mais variado tipo de dados em
diversas situações, em busca de material para futuras triangulações. É muito
comum, nesse tipo de abordagem, por exemplo, que haja uma fase de observação
não intrusiva.
Além da observação, a quase-etnografia se utiliza de entrevistas individuais
com roteiros semiestruturados (ou em profundidade) e de conversas informais, como
na etnografia tradicional. É costume, entre os que adotam esse estilo de trabalho,
dar grande ênfase aos dados visuais. O registro feito pelo pesquisador através de
fotos de objetos e de espaços domésticos por onde circulam os informantes, por
exemplo, pode servir como ponto de partida para que se entre em assuntos de
interesse durante uma entrevista (ELLIOTT; JANKEL-ELLIOTT, 2003).

3.3 UNIDADE DE ANÁLISE

A pesquisa foi realizada nas residências e nos locais de compras de seis
famílias de baixa renda pertencentes à classe D que possuem as seguintes
características:
- Renda familiar média mensal de até R$ 1.400,00;
- Residentes no município de Três Rios (RJ);
- Família nuclear parental ou monoparental que possua filhos na faixa etária entre
sete e 11 anos;
- Os pais ou responsáveis devem estar economicamente ativos no mercado de
trabalho em ocupações de pouco prestígio social (JANUZZI, 2003).

3.4 SELEÇÃO DE SUJEITOS
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A pesquisa se propôs a investigar o dia a dia de nove crianças pertencentes a
famílias de baixa renda (classe D) do município de Três Rios, no estado do Rio de
Janeiro.
As crianças selecionadas se enquadram na faixa etária entre sete a 11 anos e
têm representantes de ambos os sexos. A escolha da idade se deu em virtude de o
grupo estar com seu estágio cognitivo inserido no “operatório-concreto”. Segundo
Piaget, que se dedicou ao estudo do desenvolvimento cognitivo, nessa fase, a
criança começa a apresentar formas de raciocínio mais bem elaboradas e já
dissociam as partes do todo. Ela perde um pouco o egocentrismo e é capaz de
distinguir o seu ponto de vista daquele de outras pessoas, além de conseguir
encontrar soluções não somente no seu entorno, mas também utilizando as próprias
ideias (LIMEIRA, 2008).
Para Montigneaux (2003, p. 99), “A partir dos sete a oito anos, a criança
passa a ser capaz de gerar relacionamentos mais complexos (com mais de duas
pessoas). A marca deverá ter em conta os grupos de parceiros que ocupam um
espaço crescente” [...]. O autor explica que de nove a onze anos a criança começa a
se afirmar e se debruça mais nas representações do mundo real e menos na
dimensão imaginária.
É importante ressaltar, que o acesso às crianças se deu mediante a indicação
e o auxílio de uma representante da Secretaria de Promoção Social do município.
Esta representante realizou uma busca de possíveis famílias que se enquadrassem
dentro das características apresentadas pela pesquisadora, fez uma pré-seleção e
telefonou para saber quais teriam interesse em participar. As duas primeiras que
aceitaram – uma do Morro do São Carlos e outro do bairro Santa Terezinha indicaram as demais. Cabe ressaltar, ao contrário do que se esperava, que o acesso
aos entrevistados não foi difícil, graças à presença, no primeiro encontro, dessa
representante.
A pesquisadora iniciou o trabalho de campo com a realização de um batepapo informal com as crianças e com as mães. Logo após, num segundo encontro,
foi realizada a entrevista semiestruturada com as crianças, sem a presença da mãe
ou outra pessoa da família. Em seguida, a conversa foi com as mães, sem a
presença de criança. Em duas famílias, foi necessário conversar com irmãos mais
velhos para complementar informações que as mães não conseguiram responder
alegando que trabalham o dia todo e não sabem de tantos detalhes da rotina e
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preferências dos filhos. Para as entrevistas, a pesquisadora teve, em média, três
encontros com cada família.
Após essa etapa, os entrevistados se mostraram bastante à vontade com a
presença da pesquisadora. As crianças, em especial, demonstraram a aceitação
com gestos de carinho (abraços e beijos) e bastante diálogo, o que facilitou a
obtenção das informações. Buscou-se utilizar uma linguagem simples e bem
próxima ao universo infantil.
Finalizadas as entrevistas, a pesquisadora pediu permissão para acompanhar
as famílias durante as compras, desde a saída de casa até o retorno. Essa etapa
durou cerca de dois meses e meio e houve a oportunidade de acompanhá-las, em
média, cinco vezes, incluindo ambientes como supermercados, mercearias e lojas
do centro comercial e do shopping. Ao término desse processo, a pesquisadora
ainda conviveu mais algumas horas com cada família para conversar informalmente
sobre as situações vivenciadas durante esse período.

3.5 TÉCNICAS DE COLETA DE EVIDÊNCIAS

A coleta de evidências ocorre após a definição clara e precisa do tema,
problema, composição da plataforma teórica, abordagem metodológica definida e as
opções por determinadas técnicas para coletar os dados e as evidências (MARTINS;
THEÓPHILO 2009).
Coletar evidências é observar a vida real. Sendo assim, o levantamento para
o estudo coletou evidências primárias. “São denominados primários os dados
colhidos diretamente na fonte” (MARTINS; THEÓPHILO 2009, p. 85).
As evidências foram coletadas nos meses de janeiro, fevereiro e março de
2013, através de observação participante. Nesse tipo de coleta, o papel do
pesquisador é conhecido e ele pode registrar informações, caso ocorram
(CRESWELL, 2010).
Para Martins e Theóphilo (2009, p. 87), “o pesquisador-observador torna-se
parte integrante de uma estrutura social, e na relação face a face com os sujeitos da
pesquisa realiza a coleta de informações, dados e evidências”.
Outro tipo de coleta de evidências se deu por entrevistas semiestruturadas ou
informais face a face com os pais e as crianças. Gil (2010, p. 129) explica que
“embora a observação participante seja reconhecida como a técnica que mais se
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identifica com a pesquisa etnográfica, é provável que a maioria dos dados relevantes
seja obtida mediante diferentes formas de entrevistas estruturada, semiestruturada
ou informal”.
O roteiro para entrevistas com crianças e pais ou responsáveis está
disponível nos apêndices 2 e 3.
Para facilitar a triangulação dos dados, as informações foram registradas
diariamente através da utilização de um diário de campo para manter os registros
organizados e as entrevistas foram gravadas e transcritas.

3.5.1 O locus da pesquisa

O locus da pesquisa se deu nos bairros Vila Isabel – especificamente na
comunidade Morro do São Carlos (Figura 1) - e Santa Terezinha (Figura 2), na
cidade de Três Rios, no estado do Rio de Janeiro. As entrevistas foram realizadas
nas residências e as observações nos locais de compras das crianças e de suas
famílias.
Figura 1 – Comunidade do Morro do São Carlos

Fonte: Pesquisa de dissertação
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Figura 2 – Bairro de Santa Terezinha

Fonte: Pesquisa de dissertação

Apresentam-se, a seguir, algumas informações sobre a cidade de Três Rios e
os respectivos bairros:
Segundo dados do censo demográfico de 2010 do IBGE, Três Rios possui
uma população aferida de aproximadamente 80 mil habitantes, mas uma população
flutuante que gira em torno de 130 mil pessoas, devido ao fato de ser cidade-pólo da
região centro-sul fluminense. Ainda segundo informações do censo, crianças e
adolescentes com idade até 14 anos representam em torno de 16 mil pessoas.
Os dados revelam também que Três Rios apresenta o universo de cerca de
23 mil domicílios, sendo que 38,9% deles são de famílias que possuem renda média
mensal de até dois salários mínimos e 39,1% entre dois e cinco salários (ver Quadro
4).
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Quadro 4 - Responsáveis pelos domicílios particulares permanentes segundo a renda
nominal média em salários mínimos2 – Três Rios 2010
Classes
Total

Até 1/2

Mais de
1/2 a 1

Mais de
1a2

Mais de
2a5

Mais de
5 a 10

Mais de
10 a 20

Mais de
20

Sem
rendimento

23 015

284

3 178

5 481

8 990

3 189

961

308

620

100%

1,2%

13,8%

23,8%

39,1%

13,9%

4,2%

1,3%

2,7%

Fonte: IBGE/Censo 2010.

Com relação à posse de bens, quase 100% dos domicílios possuem televisão
e geladeira; em contrapartida, 35% têm microcomputador com acesso à internet (ver
Quadro 5).
Quadro 5 - Posse de bens duráveis em domicílios particulares permanentes (número
absoluto e bens/domicílio) – Três Rios 2010

Bens Duráveis

24 124

21 236

23 799

14 455

Microcomputador
Motocicleta Automóvel
Com
para uso
para uso
acesso
Total
particular
particular
à
Internet
11
23 610
280
8 513
3 581
8 240

100%

88,0%

98,7%

59,9%

97,9%

Total
domicílios

Rádio

Máquina
Televisão de lavar Geladeira
roupa

46,8%

35,3%

14,8%

34,2%

Fonte: IBGE/Censo 2010.

No que refere à escolaridade, o censo apontou que 43% das pessoas
residentes em Três Rios, com 10 anos ou mais de idade, não têm nenhum tipo de
instrução ou possuem o ensino fundamental incompleto; o ensino médio completo
agrega 27% das pessoas e o ensino superior 8%.
A economia do município advém, principalmente, do setor de serviços,
responsável por quase 50% do PIB (Produto Interno Bruto), mas esses dados
podem se alterar. De acordo com dados da Junta Comercial do Estado do Rio de
Janeiro (JUCERJA)3, guiada pelos incentivos fiscais e atrativos empresariais que o
governo municipal passou a distribuir, somente entre 2009 e 2011 mais de 870
empresas mudaram seu endereço para a cidade, sendo 104 indústrias de médio e
2

Registra-se que o salário mínimo utilizado na ocasião era de R$510,00.
Dados levantados na Delegacia da JUCERJA (Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro) de Três Rios em
setembro de 2012.
3
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grande porte, 92 de pequeno porte e o restante empresas de serviços e comércio.
Há um ano foi inaugurada a maior fábrica de laticínios da Nestlé no Brasil e, em
breve, entra em funcionamento uma unidade fabril da Neobus, terceira maior
empresa de carroceria de transporte coletivo do país.
Com relação aos bairros, o de Vila Isabel fica na zona leste da cidade e é o
maior e mais populoso, abrigando em torno de 38 mil moradores, segundo censo
demográfico de 2010 do IBGE. A comunidade do Morro do São Carlos, um dos subbairros da localidade, tem pavimentação parcial, algumas ruas possuem asfalto, em
outras o calçamento é de paralelepípedo e nas demais não há nenhum tipo de
pavimentação. As moradias são de alvenaria, sendo boa parte de alvenaria com
tijolo aparente. Já o bairro Santa Terezinha, na zona norte, passou por um processo
de reurbanização em 2010, mesmo assim ainda há ruas sem pavimentação e a
iluminação pública é deficitária4, as moradias também são, em sua maioria, de
alvenaria com tijolo aparente e algumas apresentam condições precárias5.

3.6 TRATAMENTO E ANÁLISE DE EVIDÊNCIAS
A análise das evidências na pesquisa etnográfica tem início no momento em
que o pesquisador define o problema e termina somente quando a última anotação é
redigida. Esse tipo de pesquisa tende a proporcionar uma excessiva quantidade de
informações que se originam de diferentes fontes (GIL, 2010).
Os procedimentos analíticos utilizados na pesquisa se baseiam em
entrevistas semiestruturadas com crianças e familiares e observação participante.
Gil (2010) explica que o uso de dois ou mais métodos para verificar os resultados
obtidos reforçam-lhes a validade interna.
As entrevistas, gravadas e transcritas, foram analisadas através do método
análise de discurso. Segundo Gill (2002, p. 244), “a análise de discurso é o nome
dado a uma variedade de diferentes enfoques no estudo de textos, desenvolvida a
partir de diferentes tradições teóricas e diversos tratamentos em diferentes
disciplinas”.
4

Fontes: <http://www.associartbrasil.com.br/tres_rios/vila_isabel.htm>;
<http://www.jornaldacomunidadeonline.com/noticias/jcnoticias.php?id=216>;
<http://www.revistaon.com.br/materias/397/santa_terezinha_operacao_da_uma_nova_cara_ao_ba
irro> e <http://www.revistaon.com.br/materias/11812/escuridao_abelhas_e_falta_de_respeito>
5

As informações acerca das condições das moradias são oriundas da observação da pesquisadora.
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Para Martins e Theóphilo (2009, p. 100), a análise do discurso possibilita
conhecer o significado do que está explícito e também implícito numa mensagem.
Ela “parte do pressuposto de que em todo discurso há um sentido oculto que pode
ser captado, o qual, sem uma técnica apropriada, permanece inacessível”. Os
autores explicam que é importante que o leitor tenha um olhar menos óbvio e mais
profundo através da desconstrução do literal. É necessário levar em consideração os
aspectos verbais, paraverbais - como entonação, hesitação – e os não verbais –
gestos, olhares, suspiros:

A análise do discurso pode demonstrar que aquilo que é lido não é
realidade, mas apenas um relato da realidade propositadamente
construído de um determinado modo, por um determinado sujeito.
[...] A análise do discurso considera essencial a relação da linguagem
com a exterioridade , que pode ser compreendida como as condições
do produto do discurso. Nessas condições estão incluídas não
apenas o falante e o ouvinte, mas também o contexto histórico –
social e ideológico da comunicação (MARTINS; THEOPHILO, 2009,
p. 101).

Vergara (2010) enfatiza que a análise do discurso é uma interpretação do
discurso produzido por outros. Sendo assim, é relevante considerar a subjetividade
do pesquisador. Esse método permite ainda identificar como se dá a interação entre
os membros de uma organização, incluindo participação, processos e manifestações
em geral.
Para apresentação dos resultados, eles foram organizados em forma de
categorias (GILL, 2002). Junto à interpretação desses resultados foram identificados
e relatados aspectos comportamentais emergentes da situação observada, captada
e interpretada pela pesquisadora. Para Martins e Theophilo (2009, p. 100), “quando
da edição do relatório de pesquisa é comum a inclusão de trechos do material
analisado para ilustrar a interpretação do pesquisador”.
Gil (2010) explica que a análise das evidências na pesquisa etnográfica
envolve procedimentos informais e formais e, mesmo que não haja uma única forma
de organização das informações coletadas, sugere itens que devam ser adotadas
nesse tipo de pesquisa:
- Busca de categorias locais de significados: privilegia os pontos de vista dos
membros da comunidade investigada;
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- Triangulação: compara os métodos utilizados para ampliar a compreensão dos
dados;
- Identificação de padrões: busca verificar se, em meio à ampla diversidade de
comportamentos e ideias, há algo que possa ser identificado como padrão ou
comum à maioria;
- Redação do relatório: visa a convencer o leitor acerca das evidências obtidas,
descrevendo com certa profundidade os comportamentos observados com
linguagem clara e atraente, evitando um grande volume de páginas.

A pesquisadora buscou elencar esses critérios na realização da análise. A
categorização teve como base estudos anteriores realizados por outros autores, em
especial o roteiro de entrevistas utilizado na pesquisa de Voigt (2007) e as questões
de interesse observadas pela própria pesquisadora.

À semelhança dos etnógrafos, os analistas de discurso têm de
mergulhar no material estudado. Uma boa maneira de começar é
simplesmente ler e reler as transcrições até que nos familiarizemos
com elas. Este processo é uma preliminar necessária para a
codificação. As categorias usadas para a codificação serão,
obviamente, determinadas pelas questões de interesse (GILL, 2002,
p. 253).

As categorias elencadas para melhor evidenciar as informações foram:
compras; produtos e relação com as marcas; embalagens, personagens e
promoções; percepção de preço; família, amigos e mídia.
Para triangulação de dados, foram comparados resultados das entrevistas e
anotações do diário de campo. Alguns trechos provenientes das entrevistas foram
transcritos na apresentação dos resultados, o que auxilia na identificação de
padrões de comportamentos e ideias. Na redação do relatório, a pesquisadora
destacou as evidências mantendo a norma culta.
As crianças e familiares entrevistados pertencem a bairros da população de
baixa renda do município de Três Rios (Santa Terezinha e Morro do São Carlos). A
renda familiar mensal não ultrapassou o valor de R$1.400,00.

Na maioria das

entrevistas, a respondente principal foi a mãe e, em alguns momentos, houve a
contribuição dos pais/padrastos, irmãos mais velhos e tias.
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As idas aos supermercados e outras lojas com as crianças foram
acompanhadas de pais e irmãos mais velhos, havendo um revezamento entre eles.

3.7 LIMITAÇÕES METODOLÓGICAS

O método selecionado para o estudo apresenta algumas limitações. Segundo
Vergara (2005, p. 61), “é saudável antecipar-se às críticas que o leitor poderá fazer
ao trabalho, explicitando quais as limitações que o método escolhido oferece, mas
que ainda assim o justificam como o mais adequado aos propósitos da
investigação”.
No caso do método escolhido para pesquisa, é comum que o pesquisador
enfrente resistência por parte do grupo investigado. Isso irá exigir habilidade para
estabelecer e para manter relações mais próximas e de confiança com as pessoas.
(VERGARA, 2010).
Para Gil (2010), a pesquisa etnográfica fundamenta-se num pequeno número
de casos, não se tornando adequada para promover generalizações. De modo geral,
sua realização exige um tempo maior do que as outras modalidades e, como é
realizada por um único pesquisador, há risco de subjetivismo na interpretação dos
resultados. O processo de entrada de campo pode ser dificultado pela desconfiança
e hostilidade do grupo; sendo assim, recomenda-se o auxílio de um facilitador. Esse
autor explica que a pesquisa de campo é exaustiva e oriunda de diferentes fontes, o
que pode gerar uma grande quantidade de informações. “[...] mas elas devem ser
redigidas o mais rápido possível após a obtenção dos dados para evitar a perda de
detalhes importantes” (GIL, 2010, p. 130).
As limitações do resultado são aquelas inerentes às pesquisas qualitativas,
em especial, à estratégia metodológica quase-etnografia. A pesquisa se ateve a um
pequeno número de casos, o que inviabiliza promover generalizações. Foram
observadas algumas informações privadas que, por questões éticas, não permitem à
pesquisadora relatar. Por se tratar do público infantil, foi necessária a adaptação da
comunicação para a linguagem das crianças.
Outra limitação refere-se à fotografia nos ambientes de compra frequentados
pelas famílias, como supermercados e lojas. A pesquisadora não obteve
autorização, por parte dos responsáveis pelos estabelecimentos, para fazer registro
fotográfico nesses locais.
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As pesquisas com crianças apresentam considerações relevantes que estão
explicitadas no próximo tópico.

3.8 PESQUISA COM CRIANÇAS

Para Solomon (2011, p. 470), “comparadas aos adultos, as crianças são
sujeitos difíceis para os pesquisadores de marketing. Elas tendem a ser relatoras
não confiáveis do seu próprio comportamento, lembram pouco das coisas e quase
nunca entendem perguntas abstratas”.
Corroborando as ideias do autor, Montigneaux (2003, p. 23) afirma que as
crianças representam uma população particularmente difícil para os estudos de
marketing. “Os adultos, responsáveis pelas marcas, que têm por objetivo atrair essas
crianças e conquistar sua fidelidade, reconhecem de boa vontade a complexidade
do mundo infantil [...]”. Esse autor explica que os questionários já aprovados para os
adultos são ineficazes para os mais jovens, pois o modo de pensar é dominado pelo
emocional e os conhecimentos verbais costumam ser restritos. É importante
destacar que um dos maiores estudiosos da psicologia da criança, Piaget, utilizou-se
amplamente da técnica de observação para desenvolver seus trabalhos.
Uma outra dificuldade reside no fato de que os adultos, ao estudarem as
crianças, pensam conseguir facilmente se colocar em seu lugar pela simples razão
de já terem sido crianças, entretanto se esquecem de que os pequenos de hoje
evoluem num meio diferente daquele que conheceram os adultos há 25 ou 30 anos.
(MONTIGNEAUX, 2003).
Banister e Booth (2005) buscaram discutir as técnicas mais criativas para
pesquisas qualitativas com crianças e sugerir uma nova abordagem tendo este
público como alvo, destacando a quase-etnografia, as técnicas projetivas e a
fotografia como principais alternativas. Essas autoras explicam que o desafio é
adaptar as formas de comunicação à linguagem da criança. Em primeiro lugar, para
garantir que o pesquisador será mais bem entendido; em segundo lugar, para deixar
as crianças mais confortáveis e à vontade com a figura do pesquisador, o meio
ambiente e o assunto da pesquisa; e em terceiro lugar, para garantir a colaboração
dos pequenos, assegurar-se de que eles estarão familiarizados com a linguagem
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utilizada pelo participante para, assim, contribuirem como construtores do
conhecimento.
Banister e Booth (2005) sugerem uma nova abordagem cuja perspectiva seja
abraçar a infância e saudar a criança dentro do seu próprio universo, cultura e
linguagem utilizando uma terminologia que ela entende e fornecendo dados de um
contexto mais profundo e carregado de emoção. A participação ativa da criança,
uma linguagem compartilhada e respeito são considerados fundamentais para a
abordagem sugerida.
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CAPÍTULO IV – RESULTADO DO LEVANTAMENTO DE EVIDÊNCIAS
Este capítulo apresenta os resultados das evidências levantadas durante as
entrevistas e as observações anotadas em diário de campo.

4.1 PERFIL DOS ENTREVISTADOS

No Quadro 6, a seguir, é apresentado o perfil das famílias selecionadas para
pesquisa, com informações sobre os principais entrevistados: crianças e mães. Das
seis mães entrevistadas, duas estavam desempregadas e as despesas da família
ficaram sob a responsabilidade do pai e/ou do padrasto. Além da ocupação das
demais mães, também são apresentadas as condições da moradia e a renda familiar
média mensal.

Quadro 6 – Perfil das famílias e crianças entrevistadas6

Crianças
(idade)

01
Mariane (11)

Mãe

Renata

Ocupação

Auxiliar em
creche
Vive com mãe,
padrasto e
irmão de seis
anos

Estrutura
familiar

Local de
moradia
Tipo de
moradia

Morro do São
Carlos
(alugada)
Alvenaria
aparente com
sala, cozinha,
banheiro e dois
quartos

Renda média
familiar/mensal

Entre R$ 1.000
e R$ 1.400

02
Paulo
Otávio (11)
e Ana
Patrícia (09)
Rosângela
Empregada
doméstica
Vivem com
mãe, pai e
mais 3
irmãos (18,
16 e 13)
Morro do
São Carlos
(alugada)
Alvenaria
precária com
sala,
cozinha,
banheiro e 2
quartos
Entre 1.000
e R$ 1.400

03
Amanda
(10)

FAMÍLIAS
04
Caroline (9) e
Wilson (11)

05
David (09)

06
Michael (11) e
Robertson
(08)

Neide

Aparecida

Diná

Luiza

Do lar

Vendedora
autônoma
Vivem com
mãe, padrasto
e 2 irmãs (16
e 4)

Empregada
doméstica
Vive com mãe,
pai, irmão (21) e
tia

Do lar

Santa
Terezinha
(alugada)
Alvenaria com
sala, cozinha,
banheiro e 2
quartos

Santa Terezinha
(própria)

Santa
Terezinha
(própria)
Alvenaria
aparente com
sala, cozinha,
banheiro e 2
quartos

Entre R$
1.000 e R$
1.400

Entre R$ 700 e
R$1.100

Vive com
mãe,
padrasto e
irmã (14)
Santa
Terezinha
(própria)
Alvenaria
aparente
com
cozinha, 2
quartos e
banheiro.
Entre R$
700 e R$
1.000

Alvenaria com
sala, cozinha,
banheiro e um
quarto

Vivem com
mãe, pai e 2
irmãos (21 e
18)

Entre R$
1.000 e R$
1.400

Fonte: Pesquisa da dissertação

6

Para preservar em sigilo a identidade dos entrevistados, seus nomes foram substituídos por nomes fictícios.
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A seguir, é apresentado o levantamento das evidências de acordo com as
categorias elencadas:

4.2 COMPRAS

Esta categoria demonstra a compreensão da criança sobre o ato de consumir,
as reações diante das ofertas de produtos e a opinião dos pais sobre a presença ou
não do (a) filho (a) durante as compras.
Estudos de McNeal (1969; 1992) revelam que a socialização da criança inclui
a aquisição de habilidades, conhecimentos e atitudes que são importantes para a
sua formação como consumidora. No grupo investigado, foi possível perceber que
as crianças já possuem conhecimento sobre produtos e marcas e compreendem o
significado da palavra “comprar”, associando-o à aquisição de bens, posse de
dinheiro e a momentos que consideram bons. Apresentam facilidade em dialogar
sobre o ato de comprar e o quanto gostam de acompanhar os pais nesta tarefa. Fato
esse que ratifica também as afirmações propostas por Roedder-Jonh (1999) e
Montigneaux (2003) de que, no decorrer das últimas décadas, as crianças se
tornaram consumidoras mais sofisticadas e que possuem novas habilidades e
conhecimentos sobre produtos e marcas, afirmando sua personalidade perante a
família e os amigos.

“Comprar é poder levar para casa”. (Michael, 11 anos)
“Comprar é ter um monte de coisas (sorri)”. (Paulo Otávio, 11 anos)
“É comprar um monte de coisas e fazer a festa (risos)”. (Ana Patrícia,
09 anos)
“Comprar é estar com dinheiro”. (Amanda, 09 anos)
“Comprar é uma coisa legal”. (Caroline, 09 anos)

Acompanhar os pais nos momentos de compra é considerado um bom
programa para as crianças, como se fosse um entretenimento. Ao serem
questionadas se preferem brincar com amigos a sair para fazer compras, oito das
nove crianças entrevistadas optaram pela segunda alternativa; apenas uma menina
de nove anos (Ana Patrícia) respondeu brincar.
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“Até gosto de comprar, mas, se minha mãe deixar, eu prefiro ficar
brincando”. (Ana Patrícia, 09 anos)
“Gosto muito de sair para comprar porque é bem legal” (Mariane, 11
anos)
“Sim, porque tem sempre coisa boa de comer, ainda mais se for no
mercado” (David, 09 anos)
“Gosto de ir lá fora com minha mãe porque gosto de comprar coisas”.
(Paulo Otávio, 11 anos)
“Ah, com certeza prefiro sair para comprar do que ficar brincando”.
(Michael, 11 anos)
“Se for para comprar algum presente para mim, eu prefiro sair com
minha mãe”. (Amanda, 09 anos)

Nem todos os pais gostam que os filhos os acompanhem durante as compras.
Alguns levam por necessidade, pois não tem com quem deixar, outros os deixam
com irmãos mais velhos e os que levam o fazem por insistência da criança. Situação
retratada também na pesquisa de Veloso et. al. (2008), em que as famílias de baixa
renda muitas vezes levam às crianças ao supermercado porque não têm com quem
deixar e muito menos a possibilidade de oferecer outras formas de lazer e
entretenimento.

“Levo meus filhos de vez em quando, pois a passagem que preciso
pagar e o lanche que pedem dentro do supermercado ficam caros”.
(Aparecida, mãe de Caroline e Wilson)
“Costumo levar, pois fico com pena e também me preocupo de ter
que deixar ele sozinho em casa” (Diná, mãe de David).
“Não levo toda semana, prefiro ir com minha filha mais velha. Eles
pedem as coisas e ainda colocam dentro do carrinho sem que eu
veja. Mas nem sempre consigo e, muitas vezes, acabo levando”
(Luiza, mãe de Michael e Robertson)
“Eu levo a Ana para passear enquanto faço compra, mesmo que ela
fique me pedindo não ‘dou ideia’ e só compro se o dinheiro der”.
(Neide, mãe da Amanda)
“Eu levo sempre, a única coisa ruim é que quando ela está junto fica
insistindo muito para que compre o que quer”. (Renata, mãe de
Mariane)
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As crianças mostram-se muito encantadas com a exposição de produtos nas
vitrines e gôndolas e muitas vezes mudam de opinião diante de tantas ofertas. Junto
aos pais, costumam perguntar o que eles acham e, em alguns momentos, demoram
a tomar decisões.

“Quando minha mãe vai me dar um tênis eu sempre falo o que eu
quero, mas quando chego na sapataria e vejo outros modelos
(hum...coloca a mão no queixo) fica difícil escolher”. (Michael, 11
anos)
“Costumo mudar de opinião quando vejo que tem outro mais bonito”.
(Robertson, 08 anos)
“Mudo de ideia quando vejo outra coisa mais legal”. (David, 09 anos)
“Quando quero de uma marca que eu gosto eu não mudo, só se for o
modelo ou a cor”. (Paulo Otávio, 11 anos)
“Quando é sandália eu costumo mudar, porque chego lá e tem tantas
que fico na dúvida”. (Mariane, 11 anos).

4.3 PRODUTOS E RELAÇÃO COM AS MARCAS

A categoria “Produtos e relação com as marcas” tem como objetivo identificar
o conhecimento das crianças sobre marcas e como se dá essa relação. Além disso,
são destacadas, especificamente, as marcas mais citadas dos seguintes produtos:
alimentos, vestuário, brinquedos e eletrônicos.
Nos diálogos sobre produtos e marcas, as crianças mostram-se bastante
interessadas, fazendo questão de frisar os itens de que mais gostam, aqueles que
possuem o desejo de adquirir e que costumam pedir aos pais. Comportamentos que
corroboram com afirmações de Roedder-John (1999) e Quart (2003), de que, para a
criança, uma marca é algo familiar, uma referência a ponto de definir a sua própria
identidade.
Diferentemente das constatações de Voigt (2007), de que, apesar das
crianças possuírem uma relação muito especial com as marcas, elas enfatizam mais
as de brinquedos e de uma maneira geral, têm dificuldade de lembrar marcas de
outros produtos. A pesquisa revela que as crianças conhecem e citam com
facilidade marcas de alimentos, vestuário, brinquedos e alguns eletrônicos.
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“Quando minha mãe não me leva, peço sempre biscoito de chocolate
da Piraquê e Danone”. (Paulo Otávio, 11 anos)
“No mercado, eu sempre peço Fandangos e uma barra de chocolate
Lacta. No shopping, vivo pedindo uma sapatilha da Melissa ou tênis
All Star, mas minha mãe nunca me dá”. (Ana Patrícia, 09 anos)
“Gosto de comprar na Leader Magazine, lá é grande e tem tudo.
Peço roupa e sandália. No mercado, sempre peço bombom Sonho
de Valsa e biscoito Passatempo”. (Amanda, 10 anos)
“Quando vou com minha mãe, peço Cheetos e Rufles, mas ela só
compra um. Nas outras lojas, gosto de ir mais naquelas de esporte,
igual a Planeta Gol”. (Wilson, 11 anos)

Questionadas sobre o que é marca, a maior parte das crianças conseguiu
explicar, sendo que algumas deram exemplos no lugar de um conceito. Apenas o
menino Robertson (08 anos) disse não saber o que era marca. Esse contexto
também é confirmado por Montigneaux (2003), de que após os seis anos as
crianças são capazes de citar marcas por categorias de produtos e a partir dos sete
anos detêm um bom conhecimento e passam a entender sua função comercial.

“Marca para mim é refrigerante Mil (tubaína comum na região)”.
(Mariane, 11 anos)
“Marca é OMO” (Paulo Otávio, 11 anos)
“Aquela marca que está na moda, que é boa e todo mundo da rua
fala” (Ana Patrícia, 09 anos)
“A única que eu sei é Coca-cola (expressão de dúvida e dificuldade
em responder)”. (Amanda, 10 anos)
“Marca é o nome de uma coisa famosa”. (David, 09 anos)
“Acho que marca é nome de coisas que a gente compra, igual
Adidas”. (Caroline, 09 anos)
“Para mim marca é Olimpikus, Adidas, Nike, Cheetos, Club Social e
um monte de outras coisas que gosto”. (Wilson, 11 anos)
“Marca é Adidas, Nike e Red Nose”. (Michael, 11 anos)
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As crianças também revelam um entendimento sobre a diferença entre
produtos originais ou a marca de prestígio e produtos que são réplicas ou marcas
inferiores. Demonstram valorizar as qualidades das marcas originais em detrimento
das demais.

“Gosto muito de sapatilha, mas para mim a Melissa original é a
melhor, ela tem duas cores, amarra e combina com tudo e ainda vem
escrito Melissa (soletra lentamente a palavra)”. (Ana Patrícia, 09
anos)

“Gosto quando minha mãe compra o hambúrguer da Sadia. Ela fala
que é mais caro, mas é melhor (sorri). Gosto de comer tomando
Coca-cola verdadeira (refere-se à Coca- Cola e não tubaínas)”.
(Amanda, 09 anos)

4.3.1 Marcas de alimentos

Quando o assunto refere-se a marcas de produtos alimentícios, os biscoitos
ganham a preferência tanto em casa quanto na visita ao supermercado, seguidos de
iogurtes, chocolates, refrigerantes e sucos.
A marca, muitas vezes, substitui a categoria e os atributos de um determinado
produto, como é o caso, por exemplo, dos biscoitos. As crianças não verbalizam
“gosto do biscoito recheado de chocolate ou do biscoito de milho”; elas falam: “gosto
do Trakinas de chocolate”, “gosto do Passatempo de chocolate”, “gosto do Cheetos”.
Essa situação demonstra a familiaridade das crianças com as marcas, sendo o que
Aaker (2007, p. 19) considera como consciência de marca: “a presença de uma
marca na mente dos consumidores”.
Percebeu-se uma preferência entre determinadas marcas, como Piraquê,
Passatempo, Trakinas, Rufles, Fandangos, Cheetos, Club Social, Yokitos e
Bauducco. Marcas de iogurtes, chocolate, sucos e refrigerantes também são
constantemente citadas.

“Esse iogurte é melhor porque vem com as bolinhas de chocolate
para misturar...Nossa, é muito bom (arregala os olhos e abre um
sorriso)”. (David, 09 anos)
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“Gosto mais de biscoito Bauducco e do Yokitos. De beber, eu gosto
que a minha mãe compre suco da Tang”. (Mariane, 11 anos)
“Sempre prefiro Coca-cola e Passatempo recheado de chocolate”.
(Paulo Otávio, 11 anos)
“Gosto muito de Bauducco recheado e chocolate branco da Lacta”.
(Ana Patrícia, 09 anos)
“No mercado, eu gosto mesmo é de iogurte da Danone e do
Chamyto”. (David, 09 anos)
“Eu gosto mesmo é de Cheetos e Coca-cola (risos)”. (Wilson, 11
anos)
“Adoro o suco Dell Valle, o biscoito da Piraquê e Trakinas e quando
minha mãe deixa o Chamyto, aquele iogurte que mistura as bolinhas.
Nossa, é muito bom! (risos)”. (Michael, 11 anos).
“Eu sempre quero biscoito Passatempo, de chocolate da Piraquê e
Chamyto”. (Robertson, 08 anos)

Ao acompanhar as famílias no supermercado, a pesquisadora percebeu que o
conhecimento das crianças sobre marcas de alimentos vai além do discurso. O
menino Robertson (08 anos), que não conseguiu responder o que era marca,
mostrou-se familiarizado com o ambiente e com os produtos que a família consome.
Ele ajudava a mãe a colocar os itens no carrinho de compras e acertou as marcas
de arroz, feijão, extrato de tomate, sabão em pó, detergente, sabonete, entre outras.
Nos biscoitos, ele e o irmão (Michael, 11 anos) foram direto ao biscoito Cheetos:

“Minha mãe nunca deixa pegar este (Cheetos), só quando venho
com meu pai. Ela fala que é muito caro. Uma pena, pois é o melhor
de todos”. (Robertson, 08 anos)

Alguns passos à frente, a mãe autoriza os meninos a escolherem um pacote
de biscoito tipo recheado. Eles ficam bem animados. Michael opta pelo Trakinas de
chocolate sem hesitação, mas Robertson fica em dúvida:

“Hum! Gosto do Trakinas e do Passatempo, mas só pode ser um
(fica refletindo e opta pelo Trakinas)”.
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A permissão da mãe para que escolham o produto corrobora com pesquisa
de Veloso et. al. (2008) de que, a partir dos sete anos, as crianças têm mais
aprovação aos seus pedidos, pois os pais passam a considerar de forma mais séria
suas demandas.
A menina Amanda e a mãe vão semanalmente ao supermercado do Centro.
Dizem que tem mais variedade e que o preço é melhor. Além de fazer comentários
sobre os produtos de que gosta, Amanda explica os produtos que a família prefere.

“Minha mãe prefere o chocolate da Garoto ou Sonho de Valsa, os
mais baratos têm gosto ruim”. (Amanda, 09 anos)

Aparecida, mãe de Caroline (09) e de Wilson (11), afirmou, na entrevista, que
os filhos entendem pouco sobre marcas, mas dentro do supermercado, ao observar
de maneira mais atenta e lhes pedir ajuda, a mãe teve uma surpresa. Eles
mostraram conhecimento não apenas das marcas de produtos que gostam de comer
e de beber, mas também das utilizadas pela família, como produtos de limpeza,
cereais e até bebidas alcoólicas. Wilson (11 anos), ao passar próximo à gôndola de
cervejas, dirige-se à mãe e diz:

“Vai levar cerveja hoje, mãe?”. - “Minha mãe só toma Skol; as outras
são mais baratas, mas fica um gosto ruim na boca e a cabeça dói”.

4.3.2 Marcas de vestuário

As marcas de vestuário estão presentes nos discursos das crianças; elas
opinam e comentam sobre marcas de roupas e sapatos, em detrimento da
constatação de pesquisa de Rosa et. al. (2008) de que as crianças opinam pouco
pela marca.
Percebeu-se que as meninas apresentam maior facilidade para relatar sobre
tais produtos, pois explicam com mais detalhes e comentam o porquê de suas
preferências. Dentro das lojas, elas também se mostram mais à vontade e ficam
empolgadas com a possibilidade de compra e as novidades expostas nas vitrines e
araras:
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“Eu gosto de comprar roupas para mim e sapatos. Sempre falo para
o meu pai o que quero e quando dá ele compra, só não gosta que eu
use maquiagem. Agora eu estou pedindo a ele um tênis All Star que
vem com aquelas caveirinhas, sabe qual?”. (Mariane, 11 anos)
“Quando vou lá fora com a minha mãe, eu gosto mais de ver as
vitrines que têm Melissa, sapato da Carrossel (novela) e All Star. Se
pudesse compraria todos os sapatos mais caros que tem nas lojas.
[...] Uma loja legal é aquela que tem bastante brinquedo e muito
sapato da moda. Sapato da moda para mim é sapatênis da Adidas,
All Star, Melissa original e Melissa comum (que não é da marca
Melissa, mas se parece)”. (Ana Patrícia, 09 anos)
“Quando vou ao Centro, gosto de pedir roupa e sapato, ainda mais
se for uma sapatilha da Moleka, elas são lindas e não machucam o
pé”. (Caroline, 09 anos)

Os meninos também comentam sobre roupas e calçados, valorizando
marcas, modelos, cores e design, diferentemente do que foi constatado em pesquisa
de Voigt (2007) de que eles apenas se preocupam com o tamanho do calçado e não
fazem exigência. É possível perceber ainda a preferência por marcas de produtos
relacionados ao universo esportivo, situação também constatada em pesquisa de
Cardoso (2004). Durante ida ao Centro Comercial, eles mostraram interesse maior
pelas lojas de vestuário e calçados e aquelas de brinquedos e eletrônicos.

“A melhor marca para mim é Adidas. Eu gosto dos modelos e das
cores”. (Paulo Otávio, 11 anos)
“As melhores lojas são as de tênis. Gostaria de ter um All Star”.
(David, 09 anos)
“Quando vou lá fora sempre peço calça, blusa e boné. Da próxima
vez que eu for, vou pedir uma blusa de frio da Nike e um tênis da
Adidas”. (Robertson, 08 anos)

Ao acompanhar as famílias em compras e passeios pelo centro da cidade, a
pesquisadora percebeu uma preferência pelas lojas de calçados, de artigos
esportivos e de departamento, por possuírem, no mesmo local, sapatos, roupas e
brinquedos.
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“Olha, mãe, esse aqui é aquele chinelo da Ipanema que eu gosto. O
que eu tenho já está ficando velho. Ipanema é um chinelo bom, ele
demora a acabar e é bem bonito. Gosto também de ver aquelas
sandálias da Grendene (comenta dirigindo-se à pesquisadora)”.
(Amanda, 09 anos)
“Gosto muito da Biba Calçados e da Leader Magazine, são lojas
bonitas e têm tudo”. (Mariane, 11 anos)
“Loja legal para mim é igual essa aqui, a Planeta Gol (olhar de
encantamento em frente à vitrine). Aqui só vende coisas de esporte.
Se tivesse dinheiro compraria um tênis da Nike, é meu sonho, mas é
muito caro (abaixa a cabeça em sinal de desolação e segue andando
atrás da mãe)”. (Wilson, 11 anos)
“Se minha mãe me desse um dinheiro, compraria as roupas da
Adidas, da Nike ou da Red Nose, olha como são maneiras,
Robertson (passa a mão em alguns modelos que estão na arara e
mostra ao irmão mais novo)”. (Michael, 11 anos)
“Loja boa é loja que tem tudo, roupa, calçado e brinquedo. Ah,
precisa ser grande igual às Americanas. Mãe hoje nós vamos nas
Americanas?”. (Amanda, 09 anos)

4.3.3 Marcas de brinquedos e eletrônicos

As marcas de brinquedos citadas pelas crianças costumam ter o nome
de personagens que aparecem na TV, seja em desenhos, filmes ou novelas. Não foi
citado o nome do fabricante do brinquedo. Elas comentaram sobre aqueles com os
que mais gostam de brincar e os que ainda têm vontade de ter. A expressão de
encanto é nítida quando o assunto são os brinquedos favoritos. Para as meninas, as
bonecas Barbie e Monster High e os diversos produtos da novela Carrossel foram os
mais citados. Para os meninos, são os carrinhos Hot Wheels e os bonecos Max
Steel:

“Tenho três bonecas da Barbie e uma da Moranguinho. No próximo
Natal, vou pedir a Barbie Escola de Princesas. É linda! (altera a voz
para enfatizar o linda)”. (Mariane, 11 anos)
“O brinquedo que eu tenho e mais gosto é o boneco do Max Steel. Já
pedi para minha mãe o do Homem de Ferro, mas ainda não deu para
ela comprar”. (Paulo Otávio, 11 anos)
“Tenho uma boneca da novela Carrossel que eu amo e também uma
Barbie. Só que agora eu estou pedindo para minha mãe uma mochila
da Monster High”. (Ana Patrícia, 09 anos)
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“A loja que eu gosto é aquela que tem brinquedo. Gosto das bonecas
mais bonitas. Tenho uma Barbie e duas blusas da Tinker Bell, mas
queria a boneca, só que é muito cara”. (Caroline, 09 anos)
“Gosto muito dos carrinhos Hot Wheels, eles são maneiros e adoro
brincar com todos. De vez em quando meu pai compra um novo
(sorriso)”. (David, 09 anos)

Os eletrônicos aparecem como desejo de consumo das crianças, seja
computador, celular ou vídeo game, mas a pesquisadora não registrou menção à
marca como em outras categorias de produtos.

“Meu sonho mesmo (ênfase no mesmo) é ter um tablet, mas minha
mãe ganha pouco. Se ela voltasse a trabalhar no Rio de Janeiro,
daria para comprar. Estou ‘doido’ para que ela volte (mãe é
doméstica em Três Rios, mas trabalhou durante 10 anos no Rio de
Janeiro e o salário era melhor)”. (David, 09 anos)
“Eu e meus amigos estamos querendo celular, a maioria não tem”.
(Mariane, 11 anos)
“Aqui em casa temos o Play Station 2, mas agora estou querendo o
X-Box e o Play Station 3, ainda não deu para comprar”. (Michael, 11
anos)
“Se me perguntar qual o presente que mais quero, vou dizer sempre
que é um Play Station”. (Paulo Otávio, 09 anos)
“A única coisa que meus amigos têm e quero muito ter também é
celular. Nossa, faz muita falta não ter um celular! (voz de lamento)”.
(Wilson, 11 anos)
“Já pedi várias vezes para minha mãe um notebook. Minha irmã tem,
mas não gosta de me emprestar, fico chateada. Minha mãe disse
que quando puder vai me dar um”. (Caroline, 09 anos)

Nas lojas que vendem celulares, computadores e videogames, as crianças
ficaram por alguns minutos em frente à vitrine observando, mas não chegaram a
pedir ou insistir com os pais. A pesquisadora observou que há uma consciência, por
parte delas, de que se trata de produtos mais caros e que não adianta muito o
diálogo ou a insistência naquele local. Duas crianças - Michael (11 anos) e Mariane
(11 anos) - apontaram e mostraram o modelo que preferem, e apenas o menino
citou a marca Samsung.
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4.4 EMBALAGENS, PERSONAGENS E PROMOÇÕES

Esta categoria busca identificar se as embalagens têm relevância na escolha
das crianças por produtos e marcas. Pretende também revelar qual o papel dos
personagens infantis e das promoções com brindes nesse processo.
Observou-se uma valorização muito forte por parte das crianças dos produtos
que têm uma embalagem mais colorida e carregam consigo personagens infantis,
confirmando o que Montigneaux (2003) sugere de que o personagem está no centro
do relacionamento marca-criança promovendo uma aproximação entre ambas. Ter o
personagem preferido estampado na embalagem e dando nome ao produto
mostrou-se uma estratégia assertiva para conquistar as crianças. Ao serem
questionadas sobre a embalagem dos produtos, elas enfatizam a todo o momento o
nome do personagem e suas características. Mostram-se atentas aos detalhes como
formas e cores. As nove crianças afirmam que trocariam um produto que já
conhecem e consomem por outro que viesse com embalagem temática do
personagem preferido:

“Gosto muito da Barbie e da Moranguinho. Quando minha mãe deixa,
prefiro o suco da Barbie”. (Mariane, 11 anos)
“Tudo que tem o Max Steel eu gosto e peço para minha mãe. Às
vezes ela me dá”. (Paulo Otávio, 11 anos)
“Eu presto atenção na embalagem. Gosto daquelas mais coloridas e
dos desenhos. Se tiver alguma coisa da novela Carrossel eu adoro
(ênfase na palavra adoro)”. (Ana Patrícia, 09 anos)

As promoções que trazem brindes junto aos produtos atraem bastante os
pequenos. No grupo selecionado para entrevista, percebeu-se a preferência por
esse tipo de ação. Uma parte da pesquisa foi realizada no período que antecedeu a
Páscoa e os supermercados e lojas de departamento estavam com gôndolas cheias
de ovos de chocolate. As crianças mostraram preferência pelos ovos com brinde,
deixando de lado, inclusive, marcas que elas comentam preferir, como Lacta ou
Garoto:

“Nossa, tem ovo do Max Steel e vem com boneco. Mãe, você me dá
esse?”. (Paulo Otávio, 11 anos)
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“Olha esse aqui da Barbie, vem com uma caneca. Acho que vou
escolher esse ou aquele lá que tem as Princesas”. (Mariane, 11
anos)
“Achei o do Pica-pau. Adoro o desenho do Pica-pau. Olha, mãe, vem
com uma caneca. Você compra esse?”. (Robertson, 08 anos)
“Mãe, olha só (expressão de encanto), tem um Kinder ovo rosa só de
meninas e vem com pulseirinha. Vou querer este ovo, você
compra?”. (Amanda, 09 anos)

Ficou evidente, durante a pesquisa, que a presença de um brinde junto ao
produto supera a preferência pela marca familiar, inclusive aquela que traz na
embalagem o personagem preferido, acontecimento também constatado nos
estudos de Voigt (2007) e Lawrence (2004). Após descobrir as marcas de alimentos
de que as crianças entrevistadas mais gostam, a pesquisadora lhes apresentou
duas alternativas para que pudessem escolher: um chocolate da marca preferida e
outro de uma marca desconhecida (Figuras 3 e 4), mas que vinha com um brinde:
uma lanterna colorida (Figura 5). As nove crianças optaram de imediato pelo
chocolate com o brinde:

Figura 3 - Opções de chocolate oferecido às crianças no momento da interação - Lacta X
Neugebauer (com brinde)

Fonte: Pesquisa de dissertação
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Figura 4 - Opções de chocolate oferecido às crianças no momento da interação - Garoto X
Neugebauer (com brinde)

Fonte: Pesquisa de dissertação

Figura 5: Brinde que acompanhava o chocolate Neugebauer – Lanterna

Fonte: Pesquisa de dissertação

“Com certeza, quero esse. Olha que maneira a lanterninha (risos)”.
(Paulo Otávio, 11 anos)

95

“Ah, claro que é este da lanterna. Nem sei se o chocolate é bom,
mas vou ficar com este”. (Caroline, 09 anos)
“Que legal esta lanterna. Vou ficar com este, tia”. (Michael, 11 anos)
“O da lanterna, posso brincar e mostrar para os meus amigos. Gostei
mesmo!”. (Robertson, 08 anos)
“Vou ficar com esse chocolate por causa da lanterna”. (Mariane, 11
anos)

4.5 PERCEPÇÃO DE PREÇO

A categoria “Percepção de preço” descreve o entendimento das crianças
sobre o assunto e como elas avaliam se um produto é caro ou barato.
No diálogo com as crianças sobre preço, ficou nítido que há uma discrepância
no entendimento delas sobre o que é caro e barato. Elas parecem repetir o discurso
dos pais, familiares e amigos. Ao serem questionadas se observam o preço dos
produtos, três responderam que não e as demais, sim. E sobre o que é caro e
barato, explicaram citando valores monetários ou marcas de produtos.

“Caro é mais de cinco reais e barato é menos de cinco, igual o
biscoito de chocolate Piraquê”. (Mariane, 11 anos)
“Tênis da Adidas é caro, mas alguns brinquedos são baratos”. (Paulo
Otávio, 11 anos)
“Acho que caro é de 80 reais para cima e barato quando está de 70
reais para baixo”. (Ana Patrícia, 09 anos)
“A boneca da Tinker Bell é cara, quase 200 reais. Acho que barato é
quando custa menos de 100 reais”. (Caroline, 09 anos)
“Caro é um vídeo game e um tablet e barato é aquele carrinho da Hot
Wheels que custa seis reais na Americanas”. (David, 09 anos)

Os pais confirmam que os filhos sabem distinguir produtos caros de baratos,
mas, mesmo assim, as crianças insistem no que querem. Eles não dão mesada aos
filhos, mas costumam, frequentemente, dar algum “trocado”, para que possam
comprar guloseimas (termo utilizado para se referir a balas, pirulitos e doces).
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“Costumo dar no máximo 50 centavos para comprar balas ou algum
biscoito desses mais baratos”. (Neide – mãe da Amanda)
“Só quem dá dinheiro a ela é a avó. Ela guarda e quando vamos ao
Centro, compra bijouterias e gosta de tomar milk shake no Bob´s”.
(Renata – mãe de Mariane)

4.6 FAMÍLIA, AMIGOS E MÍDIA

A presente categoria revela como se dá a influência dos familiares, dos
amigos e da mídia no comportamento de compra das crianças e na maneira como
se relacionam com as marcas.
As influências de familiares, amigos e da mídia se mostraram presentes no
comportamento de compra das crianças e na maneira como se relacionam com as
marcas, corroborando com estudos de Solomon (2011), Peter e Olson (2009)
Limeira (2008), Cardoso (2004) e McNeal (1992).
No discurso, elas afirmam que a opinião dos pais é mais importante que a dos
amigos e do que passa na televisão. Na prática, não é bem assim e os próprios pais
reconhecem a influência dos amigos e dos meios de comunicação, fato também
constatado nos estudos de Pasdiora e Brei (2012), Cardoso (2004), Montigneaux
(2003) e Guber e Berry (1993). Para esses autores, os amigos e a mídia são fortes
influenciadores e fontes de informação sobre novidades, passatempos, estilos e
linguagens.
Robertson (08 anos) diz que a opinião dos pais é mais importante que a dos
amigos. Conta que tem um estilo próprio e não se veste parecido com ninguém do
seu círculo de amizade. Em conversa separada com a mãe, ela relata para a
pesquisadora que o filho pede lanches e até roupas iguais às dos amigos. Essa
aparente contradição também foi identificada em estudo de Voigt (2007, p. 182):
“Parece que as crianças gostam de ser iguais, sendo únicas. Uma contradição na
busca por sua identidade”.

“Eu peço opinião da minha mãe e da minha avó quando quero
comprar alguma coisa”. (Mariane, 11 anos)
“Eu não copio meus amigos, tenho meu próprio estilo”. (Wilson, 11
anos)
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“Sigo o que eu gosto mesmo, às vezes só pergunto para minha
mãe”. (Michael, 11 anos)
“Não fico pedindo só porque passa na televisão”. (Amanda, 09 anos)

A mídia se faz presente no discurso das crianças, mesmo que boa parte delas
diga não dar muita importância aos comerciais no intervalo da programação. Mesmo
assim, todas afirmaram assistir à TV diariamente:

“Gosto de tudo na TV, mas prefiro os comerciais da Barbie e da
Melissa. Aí aproveito para pedir pro meu pai”. (Mariane, 11 anos)
“Alguns comerciais são chatos, gosto mais daqueles que mostram
jogos e brinquedos”. (Paulo Otávio, 11 anos)
“Gosto de ver Malhação e Carrossel. Também acho que os
comerciais são legais. Foi na TV que vi pela primeira vez a mochila
da Monster High”. (Ana Patrícia, 09 anos)
“Sempre assisto Carrossel, Malhação e Salve Jorge. As propagandas
eu gosto mais daquelas engraçadas, igual a das Havaianas que a
mulher vê a outra bonita e sai de perto (risos). É muito legal!”.
(Caroline, 09 anos)
“Acho os comerciais chatos. Gosto só quando mostra tênis da Nike”.
(Wilson, 11 anos)

Durante uma ida ao supermercado com Amanda (09 anos) e a mãe Neide, a
menina passou pela gôndola de sabonetes e, enquanto a mãe colocava algumas
unidades de Palmolive no carrinho, ela pegou um da marca Lifebuoy. A mãe
questionou por que ela estava pegando um sabonete mais caro.

“Esse é o Lifebuoy que passa na TV. Ele mata as bactérias. Deixa eu
levar um para mim, mãe?”. (Amanda, 09 anos)

No discurso das crianças sobre comerciais de TV, aparecem poucos
comentários sobre marcas de produtos alimentícios. Esses são mais citados quando
derivam de bate-papo com amigos.
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“Todos os meus amigos do colégio levam mais o Yokitos, só que se
deixar todos iam preferir a Rufles, que é bem mais gostosa”.
(Amanda, 09 anos)
“Quando algum amigo meu conta que foi no Bob´s, fico com muita
vontade de ir. O lanche é bom e o sorvete...hum...nem se fala”.
(Caroline, 09 anos)
“Tem amigo meu que leva o suco Dell Vale Kapo, mas minha mãe
quase não compra porque é mais caro”. (Michael, 11 anos)
“Não gosto de comer a merenda da escola. Sempre que meu pai me
dá dois reais, compro no mercadinho que tem perto do colégio o
Passatempo recheado. Minhas amigas ficam em cima de mim
querendo um, mas eu não dou (risos).” (Ana Patrícia, 09 anos)

Em conversa com os pais, eles contam que os filhos assistem, em média, de
três a quatro horas de TV por dia. Não há nenhum controle por parte deles sobre a
que o (a) filho (a) assiste ou não. Apenas uma mãe comentou que evita deixar o
filho ver filmes violentos. Os pais afirmam que os filhos assistem aos comerciais,
comentam sobre os produtos, principalmente se for brinquedo. Ao serem
questionados se veem algum problema em os filhos assistirem à televisão e na
influência que essa exerce nos hábitos de consumo das crianças, a resposta foi
negativa:

“Acredito que não tem nada de mais assistir TV e ver os comerciais.
Se tiver que pedir, vai pedir do mesmo jeito, pois aprende com os
amigos na rua e pronto. Acho que é impossível controlar isso”.
(Aparecida – mãe de Wilson e Caroline)
“Acho tranquilo. Até ajuda um pouco, pois às vezes fico enrolada
com o serviço de casa e ver televisão é melhor que ficar na rua”.
(Rosângela – mãe de Ana Patrícia e Paulo Otávio)

Os próprios pais reconhecem a influência dos amigos e dos meios de
comunicação. Robertson (08 anos) diz que a opinião dos pais é mais importante que
a dos amigos. Conta que tem um estilo próprio e que não se veste parecido com
ninguém do seu círculo de amizade. Em conversa separada com a mãe, ela relata
para a pesquisadora que o filho pede lanches e até roupas iguais às dos amigos.

“Ele sempre comenta que fulano levou um determinado tipo de
biscoito, ainda mais se for Passatempo ou aquela batata Rufles, e
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fala que também gostaria de levar. Fico só escutando, às vezes
comento que não tem como levar estes biscoitos caros todos os dias.
Agora, por exemplo, ele está cismado com a tal da bermuda saruel e
tênis All Star. Ele comenta que os amigos têm e queria muito ter.
Ainda não tive condição de comprar. Quando der, quem sabe”. (Luiza
– mãe de Robertson)
“Comprei uma mochila para Amanda estudar e, quando as aulas
começaram, ela ficou insistindo para que comprasse outra, essa tal
da Monster High, pois me disse que todas as amigas tinham e queria
ficar igual a elas”. (Neide – mãe de Amanda)
“A única coisa que meus amigos têm e quero muito ter também é
celular. Nossa, faz muita falta não ter um celular”. (Wilson, 11 anos)
“Minha filha costuma conversar sobre as coisas que tem vontade de
ter. No mercado, ela sempre pede os biscoitos mais caros. Deixo
levar alguns de vez em quando. Ano passado, ela ficou insistindo
muito tempo para que comprasse uma bermuda saruel. Rodei várias
lojas da cidade e não encontrava. Achei na Leader Magazine. Ela me
perguntou se estava caro, expliquei que sim, mas mesmo com pouco
dinheiro acabei comprando parcelado no cartão. Comprei, pois era o
sonho dela e ficou um tempão pedindo. Decidi dar porque as colegas
têm, todo mundo tem e não queria que ela ficasse para trás. É uma
menina boa e prestativa. Entende? (tom de justificativa)”. (Renata –
mãe de Mariane)

Para as crianças, ser popular entre os amigos é ter algumas roupas e
calçados de determinadas marcas, além do desejado aparelho celular. Das nove
crianças, três não conseguiram responder à pergunta “O que é uma pessoa popular
para você?”.
“Ser popular para mim é ter celular”. (Mariane, 11 anos)
“Quem é popular é quem tem um sapatênis da Adidas”. (Paulo
Octávio, 11 anos)
“Popular é usar uma blusa da Carrossel, uma calça apertada e uma
Melissa ou um All Star”. (Ana Patrícia, 09 anos)
“Uma pessoa que todo mundo conhece e fala dela”. (Michael, 11
anos)
“Gente que os outros conhecem mais”. (Wilson, 11 anos)
“Pessoa que todo mundo conhece”. (David, 09 anos)
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CAPÍTULO V – CONCLUSÕES, CONTRIBUIÇÕES E SUGESTÕES

Este capítulo apresenta as conclusões acerca da pesquisa, além das
contribuições e das sugestões para futuros estudos.
Considera-se que foi respondido o problema de pesquisa que orientou o
presente trabalho: “Como o consumidor infantil de baixa renda se relaciona com as
marcas?”. No grupo de crianças entrevistadas, ficou evidente a presença das
marcas quando o assunto é consumo, a relação próxima e familiar que o público
infantil mantém com as marcas, e os símbolos que elas representam, bem como os
valores que dão a elas como objeto de desejo e de aceitação entre os amigos.
Alguns aspectos observados no decorrer da pesquisa merecem ser
destacados:
A socialização da criança como consumidora, na faixa etária selecionada –
entre sete e 11 anos – revela-se em uma autonomia expressiva e uma
independência progressiva que se desloca gradativamente da figura dos pais para o
meio extrafamiliar. Fato esse que corrobora com estudos de McNeal (1992) e
Solomon (2011) de que, a partir dos sete anos, as crianças visitam sozinhas as lojas
de perto de casa e adquirem mais autonomia, saindo de uma situação de
dependência e submissão parental até se tornarem consumidoras habilitadas.
Entrando no universo das marcas, como a família é o principal grupo
socializador das crianças (McNEAL, 1969; PETER; OLSON, 2009; SOLOMON,
2011), essas também dão demasiada importância à marca, refletindo o
comportamento dos pais. Durante a convivência com as famílias ficou evidente o
simbolismo e a valorização dos produtos de marca, fato que corrobora com a
observação de Prahalad (2010), de que os consumidores da base da pirâmide
também buscam melhor qualidade de vida e aspiram à aquisição de produtos e
serviços de marca. Mesmo que o pressuposto seja o contrário, eles possuem
consciência de marca e valorizam relações comerciais duradouras e que transmitam
confiança e respeito.
As crianças veem o ato de comprar como entretenimento, inclusive em
substituição ao brincar. No discurso dos pequenos, uma ampla variedade de marcas
surge, não somente aquelas referentes aos produtos direcionados ao próprio
segmento, mas também em diversas outras categorias. Estudiosos como RoedderJohn (1999), Montigneaux (2003), Cardoso (2004; 2005) e Linn (2006) confirmam
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que, para as crianças, os produtos e marcas são os aspectos mais importantes do
mercado. Desde bem pequenas, ainda bebês, elas desenvolvem reações positivas
ou negativas diante de um logotipo ou personagem e apontam as marcas que
querem. A partir dos seis anos, são capazes de citar um nome de marca por
categoria de produto e esta se torna um critério de qualidade e status.
As marcas de produtos mais citadas pelas crianças foram de alimentos,
roupas, calçados, brinquedos e eletrônicos. No ambiente supermercado, elas se
mostraram bastante à vontade e familiarizadas com a disposição dos produtos por
corredores e gôndolas. Apesar de citarem com prevalência as marcas de biscoitos,
iogurtes, chocolates, refrigerantes e sucos, revelaram conhecimento acerca dos
demais produtos utilizados pela família e, muitas vezes, auxiliaram as mães na
tarefa de pegar e colocar o item no carrinho de compra.
No que tange ao vestuário, há algumas diferenças no discurso de meninos e
meninas. Os meninos comentam mais sobre roupas e calçados relacionados ao
mundo do esporte, independentemente de praticarem ou não alguma modalidade.
As meninas mostram um maior refinamento nas informações e comentam um
número mais expressivo de marcas. Para Cardoso (2004; 2005), as crianças
associam a roupa a um estilo e à moda, elas não se contentam com qualquer marca
e querem aquelas do momento. Constatação também reforçada em estudo de
Pasdiora e Brei (2012, p. 14) de que independente da classe social, a preferência
das crianças é por atributos estéticos em detrimento dos funcionais: “as crianças da
classe baixa, mesmo vivendo sob restrições, querem as roupas ‘bonitas’, da mesma
forma que as crianças da classe alta. Elas não estão, pelo menos neste momento da
sua existência, resignadas ao funcionalismo das roupas”.
Quando se trata de marcas de brinquedos, as crianças rapidamente citam os
personagens infantis que “emprestam” nome aos produtos e, raramente, comentam
o fabricante. A primeira hipótese pode ser pelo fato da compra de brinquedo ser
menos frequente que a de alimentos, por exemplo. A segunda hipótese pode ser
pela decisão do próprio fabricante de não utilizar a marca corporativa, o que
impossibilita a criança de se familiarizar com o nome em questão.
Os eletrônicos estão presentes no discurso das crianças como objeto de
desejo. Os mais citados são o aparelho celular, tablets e videogames. No caso dos
eletrônicos, em particular, não foi observada uma prevalência de marcas; elas
comentaram mais sobre o tipo de produto e fizeram questão de enfatizar que são
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caros e, sendo assim, esperam que os pais comprem em ocasiões especiais como
natal e aniversário. Esse fato corrobora com o comentário de Roedder-John (1999)
de que, em pesquisa com crianças a respeito de pedidos para Papai Noel, 50% das
solicitações diziam respeito a brinquedos e jogos.
A pesquisa para essa dissertação revela ainda que os personagens infantis
são bastante citados e valorizados pelas crianças e ganham relevância notadamente
expressiva na preferência dos pequenos. No grupo investigado, as crianças afirmam
que a opção é pelo produto que traga junto à marca o personagem preferido. A
exceção no comportamento citado se dá diante das ações promocionais com
brindes. As crianças optam pelo produto com brinde, independente do modelo, em
detrimento da marca conhecida. A possibilidade de tê-lo supera qualquer outro
argumento da marca ou apelo dos pais. Eles confessam que os brindes suprimem
qualquer tentativa de convencer os filhos do contrário. Estudo de Voigt (2007)
mostra que, entre uma marca conhecida que oferece apenas o produto e uma marca
desconhecida que oferece o brinde, a maioria das crianças opta pela segunda
alternativa, o que demonstra que não se pode esperar lealdade desse consumidor.
Isso foi confirmado na pesquisa dessa dissertação: ao serem apresentadas duas
opções de chocolates, uma de marca conhecida e citada pelas crianças e outra
desconhecida e com um brinde, as crianças do grupo selecionado escolheram a
marca desconhecida justificando a presença do brinde.
É importante também ressaltar que as crianças utilizam termos como “caro” e
“barato” acerca dos produtos, mas não demonstram real noção de valor. Costumam
dar exemplos através de valores monetários ou citando marcas de produtos que
consideram “caras” e outras que consideram “baratas” na tentativa de explicar os
termos.
A presente pesquisa reforça a literatura sobre comportamento do consumidor
infantil no que concerne às principais influências que as crianças recebem em seu
processo de socialização (SOLOMON, 2011; PETER; OLSON, 2009; LIMEIRA,
2008; CARDOSO, 2004; McNEAL,1992). A família é o agente socializador primário,
seguida da mídia e dos grupos de amigos. Apesar de, no discurso, as crianças
alegarem apenas a influência da família e afirmarem que possuem um estilo próprio
e não se deixam influenciar pelas propagandas ou pela opinião de amigos, a
realidade observada mostrou o contrário. As crianças absorvem as informações
repassadas pela mídia e verbalizam, citando programas e propagandas como
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exemplos na seleção das marcas favoritas. A influência dos amigos é percebida,
principalmente, durante a negociação com os pais para compra de determinado
produto. Uma das alegações é de que o amigo tem e ele (a) também quer ter,
demonstrando a questão do pertencimento relatada nos estudos de Belk (1988),
Ross e Harradine (2004) e Cardoso (2005).
Os pais reconhecem a influência que exercem nos hábitos de consumo dos
filhos, bem como a relevância da mídia e dos amigos nesse processo. Em relação à
mídia, especialmente televisão, não há nenhum controle deles sobre o tempo em os
filhos ficam expostos ao veículo de comunicação, muito menos ao conteúdo. Apenas
uma das mães entrevistadas mostrou-se preocupada com filmes contendo cenas de
violência. As crianças assistem aos programas infantis, bem como a novelas, filmes,
telejornais, entre outros, sem restrições. As propagandas não são o programa
preferido das crianças; elas assistem e costumam lembrar mais daquelas que
divulgam as marcas de produtos do seu interesse. Para os pais, não há problema
algum nos filhos assistirem aos comerciais de TV e na influência que podem exercer
no comportamento de compra das crianças. A justificativa é de que a TV distrai as
crianças e acaba auxiliando os pais a concluírem seus afazeres domésticos; além
disso, não há como controlar a informação e a vontade de consumir, pois se não for
através da TV vão aprender através de outros meios, principalmente com a
contribuição de amigos.
Por sua natureza de abordagem qualitativa, os resultados desta pesquisa não
permitem generalizações, mas contribuem em três aspectos: em termos teóricos,
para agregar informações na investigação acadêmica acerca do consumidor infantil
de baixa renda; em termos práticos, para compreender melhor esse mercado e
como as marcas exercem influência nesse universo e, em termos sociais, para
contribuição às políticas que regulamentem a veiculação de propaganda dirigida às
crianças.
Finalmente, seguem-se algumas sugestões para futuras pesquisas:
- Investigar o comportamento do consumidor infantil de baixa renda e sua relação
com as marcas, na faixa etária abaixo dos sete anos;
- Averiguar o comportamento de compra das crianças de classes mais altas (A e B)
e sua relação com as marcas;
- Realizar um estudo específico com os pais sobre a influência da mídia no
desenvolvimento do filho como consumidor.
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APÊNDICE 1

Registros fotográficos feitos pela pesquisadora como apoio ao material de pesquisa
Morro do São Carlos (Vila Isabel)
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Bairro Santa Terezinha
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APÊNDICE 2

Roteiro de entrevista semiestruturada, aplicada às crianças com idade entre sete e
onze anos7

Olá! O motivo da minha vinda aqui é para conversar sobre compras, produtos
e marcas. Você pode me ajudar? Tudo o que a gente falar aqui vai ficar entre nós.
Eu vou escrever sobre essa conversa no meu trabalho, mas em nenhum momento
eu vou falar o seu nome, então ninguém vai saber que foi você quem falou.
É uma conversa longa, mas nós vamos fazer alguma brincadeira também
para ficar mais divertido. Se você se cansar e quiser parar um pouco, tudo bem,
continuamos em outro momento. Ao final, você vai ganhar um pequeno presente.
Podemos conversar?

Número da entrevista:
Nome do entrevistado:
Idade:
Sexo:
Nome da mãe:
Ocupação da mãe:
Ocupação do pai:
Escolaridade:
Escola onde estuda:
Lugar da entrevista:
Local da moradia:
Possui irmãos? ( ) Sim ( ) Não
Idade e sexo dos irmãos:

O que eu vou conversar com você hoje é sobre o universo das compras.

--- Entrando no universo das compras ---

7

Roteiro adaptado de: Voigt, 2007. Ao se verbalizado, a pesquisadora utilizou uma linguagem popular e comum
ao universo das crianças.
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Você costuma ir ao mercado com os seus pais?
E você gosta? Por quê?
Você pede muita coisa quando você vai junto? O quê?
Mas você pede para sua mãe trazer algo para você? O quê?
E eles compram?
E no centro comercial, você vai?
E você gosta? Por quê?
Você vai toda semana? Tem alguma coisa que você não gosta lá?
Com quem você vai?
Você costuma pedir coisas quando você vai ao centro comercial?
Você já foi sozinho ou com amigos, sem um adulto?
Você foi com quem? E você tem vontade de ir sem um adulto?
E o que você fez? Você acha que seria diferente?
Você comprou alguma coisa? O quê? E o que você iria fazer?
O que uma loja legal deve ter?
E já aconteceu de você ir ao centro comercial ou ao mercado decidido a comprar
alguma coisa e chegando lá você mudou de opinião e comprou outra coisa, ou até
desistiu de comprar?
Para você, o que é comprar?

--- Produto e Marcas---

Agora nos vamos falar um pouquinho sobre as marcas.
O que é marca para você?
Interação:
Dar três folhas de papel e pedir para a criança listar o maior número possível de

117

marcas dentro de quatro categorias, uma em cada folha: roupas e calçados,
alimentos e bebidas, brinquedos e eletrônicos. A criança terá, em média, seis
minutos para a tarefa, dois minutos para cada categoria.
Qual dessas marcas (descritas pela criança), em cada item (dentro de cada
categoria) é mais importante para você?
O que você vê de bom nessas marcas?
Entre dois produtos: sem marca e um de marca (a considerada importante), qual
você preferiria?
O que é uma marca legal para você?
Tem algum tipo de comida ou bebida que não pode faltar para você?
E quando você sai, tem algum lugar que é o seu preferido para ir comer? Por quê?
E quando tem na prateleira do mercado salgadinhos de outras marcas e outros
sabores, você experimenta?
Seus pais compram sempre?
Com relação a marcas de roupas e sapatos, quais o (a) agradam mais?
Você pede algumas dessas marcas para seus pais? Eles compram?
Com relação aos brinquedos, quais marcas você gosta mais?
Tem algum que você ainda tem vontade de ter?
E os eletrônicos (celular, tablet, videogame), você gosta?
Conhece alguma marca?
Tem vontade de ter? Por quê?

--- Embalagens e Personagens ---

Agora falando um pouquinho da embalagem desses produtos, você presta atenção
na embalagem?
O que chama sua atenção numa embalagem?
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Nem quando vem com um personagem que você gosta?
E já que a gente está falando de personagens...
Qual é o seu personagem de desenho animado ou filme preferido?
E você tem algum produto do personagem preferido?
Tem diferença para você se o personagem preferido está no produto?
--- Promoção ---

E promoção? Você sabe o que é promoção?
Você acha que tem vantagem para você quando uma empresa anuncia uma
promoção?
Você costuma pedir coisas que venham com brinde?
E você trocaria de marca por causa de uma promoção?
Interação: pedir para a criança escolher entre um chocolate de marca (aquele já
citado por ela) e outro desconhecido que venha com um brinde (lanterninha). Por
qual ela optou? Qual a justificativa?

--- Preço ---

Você observa os preços dos produtos quando você está comprando?
O que é caro para você?
O que é barato?

--- Família: influenciando na criança ---

Você conversa com seus pais sobre os produtos que você quer?
E quando vocês estão vendo tevê e aparece a propaganda de um produto que você
gostou, você conversa com eles?
A opinião dos seus pais é importante quando se trata de comprar alguma coisa?
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E você tem alguma coisa, pode ser roupa, brinquedo, eletrônico, comida, etc., que
você usa (ou come) que seus pais não gostam?

--- Amigos ---

Você se veste do mesmo jeito que os seus amigos?
E quando um amigo seu tem alguma coisa legal, um brinquedo, roupa nova, calçado
novo, uma guloseima que você não tem, como você se sente?

Quando se trata de um tênis, uma roupa ou uma guloseima, por exemplo, o que é
mais importante: a opinião de um amigo ou a opinião de seus pais?
A opinião dos seus amigos é importante para você?
Você fala com seus amigos sobre produtos que você quer comprar?
Você compra as mesmas marcas que os seus amigos?
O que é ser popular para você?
Vamos dizer que você tem uma certa quantia em dinheiro para comprar o que você
quiser. Você escolheria esse produto: conversando com seus pais, com seus
amigos, vendo tv, acessando a internet...como?

--- Mídia ---

Você assiste a programas de tevê?
Todos os dias?
Porque seus pais não deixam ou porque você não gosta?
Muitas horas por dia?
Mas você assiste um pouco?
E você assiste aos comerciais?
O que você acha dos comercias?
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Você tem alguma propaganda favorita?
O que uma propaganda legal, para você, deve ter?
Já aconteceu de você ver um comercial com algum produto novo e você pensar “ah,
eu quero um desse pra mim”?

Se você tivesse que ir ao mercado fazer compras para a sua casa, o que você
compraria? (se falar produto, perguntar qual marca).

---- Variável: ocupação da mãe ---

A sua mãe (trabalha fora / fica bastante em casa / trabalha fora e cuida da família).
Você sente alguma diferença entre você e os seus amigos por causa disso?
--- Finalizando: Jogo Rápido

Esse é um Jogo Rápido. Você tem que escolher, sem pensar e de modo muito
rápido, entre duas opções:

O que é mais importante para você:
1. Um produto confortável ou bonito?
2. A beleza do produto ou o preço?
3. A opinião de um amigo ou a opinião dos seus pais?
4. A sua opinião ou a opinião do grupo de amigos?
5. Brincar com os amigos ou em casa sozinho?
6. Sair para fazer compras ou brincar?
7. Você tem um estilo próprio ou segue o dos seus amigos?
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APÊNDICE 3

Roteiro de entrevista semiestruturada, aplicada às mães (ou aos responsáveis por
elas) de crianças com idade entre sete e onze anos8

Primeiramente, eu gostaria de agradecer a sua colaboração e o seu tempo
para a realização desta pesquisa. Esta é uma pesquisa sobre o comportamento do
consumidor infantil e a relação das crianças com as marcas, e, para tanto, a
entrevista com a mãe (ou responsável) é fundamental.
Em nenhum momento o seu nome será revelado, sendo todos os dados
descritos de forma anônima. Você pode se sentir livre para interromper a entrevista
a qualquer momento, para perguntar e até para fazer alguma crítica. Eu também
gostaria da sua autorização para gravar, pois, desta maneira, é possível que eu
analise a entrevista posteriormente.

Número da entrevista:
Nome do entrevistado:
Idade:
Sexo:
Nome do filho entrevistado:
Ocupação:
Profissão:
Escolaridade:
Renda da família:
Lugar da entrevista:
Local da moradia:
Possui outros filhos além do entrevistado: ( ) Sim ( ) Não
Caso positivo, qual idade e sexo das crianças:

O que eu gostaria de conservar com você é sobre o universo das compras de seu
(sua) filho (a).

8

Roteiro adaptado de Voigt, 2007.
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--- Entrando no universo das compras ---

Seu (sua) filho (a) costuma ir ao mercado com você?
E você acha que ele gosta? Por quê?
E ele pede muita coisa quando vai junto?
Mas ele pede para você trazer algo? O quê?
E você compra? Você atende ao pedido?
Você acha que compra mais quando ele (a) vai junto ou não há diferença?
E no centro comercial, você leva ele (a)?
E ele (a) gosta? Por quê?
Você vai toda semana?
Ele (a) costuma pedir coisas quando vai ao centro comercial?
Ele (a) já foi ao centro sozinho ou com amigos, sem um adulto?
Ele (a) foi com quem?
E você o (a) deixaria ir sem um adulto?
Você sabe o que ele (a) fez lá?
Ele (a) tem algumas lojas preferidas?
E já aconteceu dele (dela) ir ao centro comercial ou ao mercado decidido (a) a
comprar alguma coisa, e chegando lá ele (a) mudou de opinião e comprou outra
coisa, ou até desistiu de comprar?

--- Produto e Marcas---

Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as marcas.
Ele (a) costuma pedir coisas pelo nome da marca?
Você acha que ele (a) conhece as marcas?
Ele (a) costuma pedir as mesmas marcas que você e seu marido usam?

123

E comidas e bebidas, ele (a) tem algum tipo de comida ou bebida que não pode
faltar?

E quando vocês saem, tem algum lugar que é preferido dele (a) para ir comer? Por
quê?

E quando tem na prateleira do mercado salgadinhos de outras marcas e outros
sabores, você compra para experimentar?
E com relação a roupas e calçados, eles (as) costumam pedir? Quais?
Eles (as) comentam sobre marcas de roupas e calçados?
E brinquedos, eles (as) costumam pedir?
Com que frequência?
Eles (as) comentam sobre as marcas dos produtos?
Os jogos e eletrônicos (celular, tablets, videogames), eles (as) pedem?
Quais costumam citar mais?
Conhecem as marcas? Quais?

--- Embalagens e Personagens ---

Agora falando um pouquinho da embalagem desses produtos, você acha que ele (a)
é influenciado pela embalagem?
O que você acha que chama a atenção dele (a)?
Nem quando vem com um personagem que ele (a) gosta?
E já que a gente está falando de personagens...
Você saberia dizer qual é o personagem de desenho animado ou filme preferido
do seu (sua) filho (a)?
E ele (a) tem algum produto do personagem preferido?
Tem diferença para ele (a) se o personagem preferido está no produto?
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--- Promoção ---

E promoção de brindes e coleções? Você acha que ele (a) é influenciado por esse
tipo de promoção?
Ele (a) costuma pedir coisas que venham com brinde?
E você atende esses pedidos?
Nem quando é do personagem preferido dele (a)?
Você acha que ele (a) trocaria um produto de marca por causa de uma promoção?

--- Preço ---

Ele (a) ganha mesada? Quanto?
Mas você dá algum dinheiro para ele (a) de vez em quando?
E ele (a) gasta com o quê?
Você acha que ele (a) observa os preços dos produtos quando compra?
Você acha que ele (a) tem noção do que é caro ou barato?
Você acha que ele (a) olha mais para o preço quando ele (a) vai comprar algo
com o próprio dinheiro?

--- Família: influenciando na criança ---

Ele (a) conversa com vocês sobre os produtos que quer?
E quando vocês estão vendo tevê e aparece a propaganda de um produto que ele
(a) gostou, ele (a) conversa com vocês?

Você acha que a opinião de vocês é importante quando se trata de comprar alguma
coisa?
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E ele (a) tem alguma coisa, pode ser roupa, brinquedo, eletrônico, comida, etc., que
ele (a) usa que vocês não gostam?

--- Amigos ---

Você nota se ele (a) se veste do mesmo jeito que os amigos?
E quando um amigo dele (a) tem algum produto diferente (alimento, roupa, calçado,
brinquedo,eletrônico, etc.) que ele (a) não tem, ele (a) demonstra algum tipo de
reação?
Você acha que os amigos o (a) influenciam quando se trata de marcas?

--- Mídia --Ele (a) assiste a programas de tevê?
Todos os dias?
Porque você não deixa ou porque ele (a) não gosta?
Muitas horas por dia?
Mas ele (a) assiste um pouco?
E quanto aos comerciais, você acha que ele (a) se interessa por eles?
Já aconteceu de ele (a) ver um comercial com algum produto novo e logo pedir para
você comprar?
Como você lida com as propagandas que seu (sua) filho (a) vê, e o consumo?

--- Compras familiares: criança influenciando ---

No que você acha que ele (a) mais poderia ajudar, quando o assunto é uma
compra?

O que você acha que ele (a) compraria se tivesse que ir ao mercado fazer
compras para a casa?
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Será que ele se atentaria aos produtos básicos?
Ele saberia compras roupas e calçados?

---- Variável: ocupação da mãe ---

Você (trabalha fora, fica bastante em casa, trabalha fora e cuida da família). Você
sente que isso influi em alguma coisa no processo de consumo do seu (sua) filho
(a)?
Obrigada por sua participação!

