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O que eu desejo que você entenda é o seguinte: a ciência é uma
especialização, um refinamento de potenciais comuns a todos. Quem usa
um telescópio ou um microscópio vê coisas que não poderiam ser vistas a
olho nu. Mas eles nada mais são do que extensões do olho. Não são órgãos
novos. São melhoramentos na capacidade de ver, comum a quase todas as
pessoas. Um instrumento que fosse a melhoria de um sentido que não
temos seria totalmente inútil, da mesma forma como telescópios e
microscópios são inúteis para cegos, e pianos e violinos são inúteis para
surdos.
Rubem Alves
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Resumo

O objetivo deste estudo foi analisar como se configura o comportamento do
consumo infantil de crianças entre sete e onze anos em supermercados de Belo
Horizonte. O estudo do comportamento do consumidor tem como objetivo identificar
suas necessidades para entender ações e atitudes dos consumidores diante dos
produtos e serviços (Engel et al.,. 1995). Como procedimento metodológico foram
aplicadas pesquisas qualitativa e quantitativa junto aos pais e as crianças. A maioria
dos entrevistados são estudantes de três escolas públicas localizadas na Capital
mineira. Os resultados apontam que as crianças entendem e participam do consumo
familiar. A mãe exerce papel fundamental no processo de socialização e formação do
perfil de consumo da criança, na medida em que fornece diretrizes, determina
algumas normas e influi na formação dos gostos pessoais. Em relação a valores,
podem lidar com pequenas quantias, disponibilizadas no momento das compras. No
ambiente de consumo, o que chama a atenção das crianças são os folhetos e os
panfletos. Os pais apontam para as crianças o que podem ou não levar, desde que
respeitada a lista de compras ou o orçamento determinado previamente para aquele
momento. A televisão, por sua vez, exerce forte influência na criança. É por meio deste
veículo que ela conhece os produtos e sabe o que vai pedir. Em relação à influência
das crianças no momento das compras no supermercado, sobre a opinião ou ação de
seus reponsáveis, não existe consenso, uma vez que os pais não permitem que os
filhos exerçam influência na hora das compras.

Palavras-chave: Consumidor infantil, comportamento do consumidor, marketing de
varejo.

ABSTRACT

The aim of this study was to analyze as if configures the behavior of children's
consumption of children between seven and 11 years in supermarkets. The study of
consumer behavior aims to identify their needs to understand consumer attitudes and
actions on the products and services (Engel et al., 1995). As methodological procedure
were applied to qualitative and quantitative research with parents and children. Most
of the respondents are students from three public schools located in the State Capital.
The results show that children understand and participate in the family consumption.
The mother exercises a fundamental role in the process of socialization and formation
of the consumption profile of the child, to the extent that provides guidelines,
determines some standards and influences in the formation of personal tastes. In
relation to values, can handle small amounts, available at the time of the purchases.
In the consumer environment, what draws attention of children are the brochures and
pamphlets. The parents point to children that may or may not take, since respected the
shopping list or budget determined previously for that moment. Television, for your
time, exerts a strong influence on the child. It is through this vehicle that she knows the
products and know what you're going to have. In relation to the influence of the children
at the time of the purchases at the supermarket, on the opinion or action of their
responsible, there is no consensus since the parents don't allow their children to
exercise influence at the time of the purchases.

Keywords: Child Consumer, retail marketing, consumer behavior

LISTA DE SIGLAS

EECNS – ESCOLA ESTADUAL CAIO NELSON DE SENA
EEAR – ESCOLA ESTADUAL AARÃO REIS
MRE – MINERIM RESTAURANTE / ESCOLAS

LISTA DE FIGURAS
Figura 1 – Influências culturais (adaptado de Blackwell; Miniard e Engel, 2011 p.326) ........ 30
Figura 2 – Mudanças de estilo de acordo com o ciclo de vida (Cobra, 2011) ....................... 36
Figura 3 – Processo de tomada de decisão do cosnumidor (Blackwell; Miniard & Engel, 2011)
............................................................................................................................................ 41
Figura 4 – Processo de tomada de decisão do cosnumidor (Blackwell; Miniard & Engel, 2011)
............................................................................................................................................ 43
Figura 5 – Modelo de processo de tomada de decisão (Blackwell; Miniard & Engel, 2011) . 44
Figura 6 – Idade média e gênero dos respondentes ............................................................ 58
Figura 7 – Renda mensal dos pais...................................................................................... 58
Figura 8 – Frequência de compras no supermercado .......................................................... 59
Figura 9 – Elaboração de lista de compras para ir ao supermercado ................................... 59
Figura 10 – Filhos têm as próprias escolhas para produtos de supermercado ..................... 60
Figura 11 – Valor que os pais permitem aos filhos gastar nas compras de supermercado .. 61
Figura 12 – A capacidade financeira dos pais de sustentar o que o filho gosta de comprar no
supermercado ...................................................................................................................... 61
Figura 13 – A influência dos filhos nas compras de supermercado ...................................... 62
Figura 14 – Permissão para o filho escolher itens nas compras de supermercado .............. 62
Figura 15 – Existência de dificuldades enfrentadas pelos pais quando levam os filhos aos
supermercado ...................................................................................................................... 63
Figura 16 – Os pais destinam algum dinheiro aos filhos para fazer compras no supermercado
............................................................................................................................................ 63
Figura 17 – Pessoas com quem as crianças vão ao supermercado..................................... 76
Figura 18 – Busca de informações sobre os produtos do supermercado ............................. 77
Figura 19 – Supermercado frequentado pelas crianças ....................................................... 78
Figura 20 – Pessoa a quem a criança recorre quando deseja comprar algum produto no
supermercado ...................................................................................................................... 78
Figura 21 Produtos de que as crianças gostam e costumam compar quando vão ao
supermercado ...................................................................................................................... 79
Figura 22 Quantia em dinheiro oferecida às crianças para fazerem compras quando vão ao
supermercado ...................................................................................................................... 80

LISTA DE DESENHOS

Desenho 1 – EECNS ........................................................................................ 81
Desenho 2 – EECNS ........................................................................................ 81
Desenho 3 – EECNS ........................................................................................ 82
Desenho 4 – EECNS ........................................................................................ 82
Desenho 5 – EECNS ........................................................................................ 83
Desenho 6 – EECNS ........................................................................................ 83
Desenho 7 – EECNS ........................................................................................ 84
Desenho 8 – EECNS ........................................................................................ 84
Desenho 9 – EECNS ........................................................................................ 85
Desenho 10 – EECNS ...................................................................................... 85
Desenho 11 – EECNS ...................................................................................... 86
Desenho 12 – EECNS ...................................................................................... 86
Desenho 13 – EECNS ...................................................................................... 87
Desenho 14 – EECNS ...................................................................................... 87
Desenho 15 – EECNS ...................................................................................... 88
Desenho 16 – EECNS ...................................................................................... 88
Desenho 17 – EECNS ...................................................................................... 89
Desenho 18 – EECNS ...................................................................................... 89
Desenho 19 – EECNS ...................................................................................... 90
Desenho 20 – EECNS ...................................................................................... 90
Desenho 21 – EECNS ...................................................................................... 91
Desenho 22 – EECNS ...................................................................................... 91
Desenho 23 – EECNS ...................................................................................... 91
Desenho 24 – EECNS ...................................................................................... 92
Desenho 25 – EECNS ...................................................................................... 92
Desenho 26 – EECNS ...................................................................................... 93
Desenho 27 – EECNS ...................................................................................... 93
Desenho 28 – EECNS ...................................................................................... 94
Desenho 29 – EECNS ...................................................................................... 94
Desenho 30 – EECNS ...................................................................................... 95
Desenho 31 – EECNS ...................................................................................... 95
Desenho 32 – MRE........................................................................................... 96
Desenho 33 – EEAR ......................................................................................... 96
Desenho 34 – EEAR ......................................................................................... 97
Desenho 35 – EECN......................................................................................... 97
Desenho 36 – EEAR ......................................................................................... 98
Desenho 37 – EEAR ......................................................................................... 98
Desenho 38 – EEAR ......................................................................................... 99
Desenho 39 – EEAR ......................................................................................... 99
Desenho 40 – EEAR ....................................................................................... 100
Desenho 41 – EEAR ....................................................................................... 100
Desenho 42 – EEAR ....................................................................................... 101
Desenho 43 – EEAR ....................................................................................... 101
Desenho 44 – EEAR ....................................................................................... 102
Desenho 45 – EEAR ....................................................................................... 102
Desenho 46 – MRE......................................................................................... 103

Desenho 47 – EEAR ....................................................................................... 103
Desenho 48 – EEAR ....................................................................................... 104
Desenho 49 – EEAR ....................................................................................... 104
Desenho 50 – EEAR ....................................................................................... 105
Desenho 51 – EEAR ....................................................................................... 105
Desenho 52 – EEAR ....................................................................................... 106
Desenho 53 – EEAR ....................................................................................... 106
Desenho 54 – EEAR ....................................................................................... 107
Desenho 55 – EEAR ....................................................................................... 107
Desenho 56 – EEAR ....................................................................................... 108
Desenho 57 – EEAR ....................................................................................... 108
Desenho 58 – EEAR ....................................................................................... 109
Desenho 59 – EEAR ....................................................................................... 109
Desenho 60 – EEAR ....................................................................................... 110
Desenho 61 – EEAR ....................................................................................... 110
Desenho 62 – EEAR ....................................................................................... 111
Desenho 63 – MRE......................................................................................... 111
Desenho 64 – MRE......................................................................................... 112
Desenho 65 – MRE......................................................................................... 112
Desenho 66 – MRE......................................................................................... 113
Desenho 67 – EECNS .................................................................................... 113
Desenho 68 – EECNS .................................................................................... 114
Desenho 69 – EECNS .................................................................................... 114
Desenho 70 – EECNS .................................................................................... 115
Desenho 71 – EECNS .................................................................................... 115
Desenho 72 – EECNS .................................................................................... 116
Desenho 73 – EECNS .................................................................................... 116
Desenho 74 – EECNS .................................................................................... 117
Desenho 75 – MRE......................................................................................... 117
Desenho 76 – MRE......................................................................................... 118
Desenho 77 – MRE......................................................................................... 118
Desenho 78 – MRE......................................................................................... 119
Desenho 79 – MRE......................................................................................... 119
Desenho 80 – MRE......................................................................................... 120
Desenho 81 – MRE......................................................................................... 120
Desenho 82 – MRE......................................................................................... 121
Desenho 83 – MRE......................................................................................... 121
Desenho 84 – MRE......................................................................................... 122
Desenho 85 – MRE......................................................................................... 122
Desenho 86 – MRE......................................................................................... 123
Desenho 87 – MRE......................................................................................... 123
Desenho 88 – MRE......................................................................................... 124
Desenho 89 – MRE......................................................................................... 124
Desenho 90 – MRE......................................................................................... 125
Desenho 91 – MRE......................................................................................... 125
Desenho 92 – MRE......................................................................................... 126
Desenho 93 – MRE......................................................................................... 126
Desenho 94 – MRE......................................................................................... 127

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Formas de influências dos grupos de referências ................................... 33
Tabela 2 – Classificação dos signos ......................................................................... 54
Tabela 3 – Categorias sígnicas ................................................................................. 54
Tabela 4 – Produtos que as crianças gostam de comprar no supermercado ........... 65
Tabela 5 – Valor que os pais permitem aos filhos gastar nas compras de
supermercado ........................................................................................................... 66
Tabela 6 – A capacidade financeira dos pais de sustentar o que o filho gosta de
comprar no supermercado ........................................................................................ 67
Tabela 7 – A influência dos filhos nas compras de supermercado............................ 67
Tabela 8 – Permissão para o filho escolher itens nas compras de supermercado. ... 69
Tabela 9 – Existência de dificuldades enfrentadas pelos pais quando levam os filhos
aos supermercado. .................................................................................................... 69
Tabela 10 – Valor permitido aos filhos para gastarem em compras de supermercado
.................................................................................................................................. 71
Tabela 11 – Permissão aos filhos para escolherem itens nas compras de
supermercado ........................................................................................................... 71
Tabela 12 – Informações sobre os produtos que o filhos gostam de comprar no
supermercado ........................................................................................................... 73
Tabela 13 – Tabulação dos desenhos da análise semiótica ................................... 127

SUMÁRIO
1 Introdução ...........................................................................................................16
1.1 Problematização ..............................................................................................17
1.2 Objetivos ..........................................................................................................19
1.2.1 Objetivo geral ...............................................................................................19
1.2.2 Objetivos específicos...................................................................................19
1.3 Justificativa......................................................................................................19
2 Referencial teórico .............................................................................................23
2.1 Comportamento do consumidor ....................................................................23
2.2 Fatores que influenciam o comportamento do consumidor .......................28
2.2.1 As influências ambientais no comportamento do consumidor ...............28
2.2.2 As influências culturais no comportamento do consumidor ...................29
2.2.3 As influências sociais no comportamento do consumidor ......................32
2.2.4 As influências pessoais no comportamento do consumidor ...................34
2.2.5 As influências psicológicas no comportamento do consumidor ............36
2.2.6 As influências situacionais no comportamento do consumidor .............38
2.3 Processos de tomada de decisão ..................................................................39
2.4 Consumidor infantil.........................................................................................44
3 Metodologia ........................................................................................................49
4 Apresentação e análise dos resultados ...........................................................55
4.1 Caracterização do setor supermercadista brasilero ....................................55
4.2 Caracterização dos respondentes .................................................................57
4.2.1 Resultado da pesquisa com os pais ...........................................................58
4.2.2 Resultados do discurso do sujeito coletivo com os pais .........................65
4.3 Resultados da pesquisa com as crianças.....................................................75
4.4 Análise semiótica: desenhos sobre o consumo infantil .............................80
4.4.1 Resultados da tabulação dos desenhos ..................................................127
4.5 Discussão dos resultados ............................................................................129
5 Considerações finais .......................................................................................132
5.1 Limitações da pesquisa ................................................................................134
5.2 Considerações gerenciais ............................................................................134
5.3 Sugestões para futuros estudos ..................................................................134
Referências ..........................................................................................................136
Apêndices ............................................................................................................146
Carta de apresentação à escola participante da pesquisa ..............................146
Autorização de participação dos pais participante da pesquisa ....................147
Roteiro de entrevista dos pais ..........................................................................148
Roteiro para desenhos .......................................................................................149
Roteiro de entrevista das crianças ....................................................................150

16
1 Introdução
Os estudos sobre o comportamento de consumo tiveram inicio após a década de
1950. Ao longo dos anos, esse comportamento evoluiu de acordo com o contexto
econômico, social, cultural e tecnológico. Segundo Sheth, Mittal & Newman (2001), as
pesquisas na área se intensificaram no sentido de conhecer e interpretar as
necessidades do consumidor, fator de grande relevância para sobrevivência de
qualquer organização.
Um grande desafio da área do conhecimento é saber como se comportam os
consumidores, por isso ele se tornou foco de estudo para as organizações.
Compreender seu comportamento pode auxiliar os gestores no processo de tomada
de decisão (Pereira, 2012). Assim, o comportamento do consumidor é uma forma de
entender a vida das pessoas e a maneira com que se relacionam com produtos e
serviços.
De acordo com Solomon (2011) o comportamento do consumidor é, de fato, um
processo contínuo e não apenas o que acontece no momento em que um consumidor
dá dinheiro ou cartão de crédito, e, em troca, recebe quaisquer bens ou serviços. Ou
seja, é uma operação de troca em que duas ou mais organizações ou indivíduos
permuta algo de valor. Essa visão enfatiza o processo inteiro do consumidor, incluindo
questões que afetam consumidores antes, durante e depois de uma compra.
Segundo Las Casas (2010), a concretização dos desejos é justamente a realização
do consumo de produtos ou serviços que satisfaçam tal demanda. Obviamente, o
mercado infantil está em voga por causa da forte exapansão e do poder de influência
sobre os pais. Ballvé (2000), apresenta três premissas para o consumo infantil: a)
criação de novos produtos e serviços voltados para as necessidades das crianças; b)
influência nas compras familiares, seja produtos para eles ou para a família; c) permite
o entendimento das empresas e ajuda nas ações de comunicação no futuro,
dialogando com as crianças o mais cedo possível, explorando um mercado potencial.
As pesquisas envolvendo o consumidor infantil são necessárias por proporcionarem
informações sobre o processo de socialização do consumidor, que podem trazer
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entendimentos sobre a criança especificamente, assim como revelações sobre o
comportamento do consumidor de forma geral (Bahn, 1986, cita Voigt, 2007). Para a
autora, o estudo do comportamento do consumidor infantil, subentende o estudo da
socialização do consumidor e da iniciação no universo do consumo, que norteia os
demais papéis desse consumidor no futuro.
Segundo Bedeschi (2010), durante muito tempo a criança foi vista como um indivíduo
com processos cognitivos e experiências menos desenvolvidas que os adultos. Porém
a tendência no marketing de segmentação é de nichos cada vez menores, as crianças
tornaram-se alvo de diversos estudos sobre comportamento de consumo infantil.
Nesse

contexto,

torna-se

necessário

compreender

como

se

configura

o

comportamento de consumo infantil, na percepção dos pais e das crianças entre 7 e
11 anos, em supermercados em Belo Horizonte.
Como procedimento metodológico foi elaborado uma pesquisa qualitativa e
quantitativa junto aos pais e as crianças, estudantes de três escolas públicas
localizadas na Capital mineira.
Esta dissertação compõe-se de cinco capítulos, incluindo esta Introdução, que trata
do tema da pesquisa, da problematização que deu a origem aos objetivos (geral e
específicos), da justificativa e da estrutura do trabalho. No segundo capitulo, encontrase o arcabouço teorico que norteou o pesquisador durante o desenvolvimento do
estudo. No terceiro capítulo descreve-se a metodologia. No quarto capítulo procedese a apresentação e análise dos resultados obtidos por meio da pesquisa e no quinto
capítulo formulou-se as considerações finais.

1.1 Problematização
A necessidade é o ponto de partida para o ato da compra, direcionando o consumidor
a satisfazer um desejo despertado no momento em que visualizou o produto. Existem
várias formas de atender a motivação que iniciou tal atitude, que estarão ligadas as
imagens que o individuo tem de si mesmo e a relação que criou entre ele e o produto.
Segundo Karsaklian (2011), as crianças adotam seus valores sem precisarem ser
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aceitas por grupos de referências, a socialização do consumidor infantil vai além do
conhecimento teórico, é necessário que a criança tenha vontade de colocar a
aprendizagem em prática para adquirir experiências próprias.
Segundo Fiates, Amboni & Teixeira (2008), a criança por sua influência no consumo
familiar e a crescente relevância do seu poder econômico, se tornou alvo de diversas
estratégias de marketing. Os autores ressaltam ainda que o crescimento econômico
foi o ponto de partida para a criação de inúmeros produtos direcionados a esse
público, são eles: bebidas, alimentação, brinquedos, moda e entretenimento. Foram
desenvolvidos especificamente para satisfazer necessidades infantis. As crianças têm
voz ativa na escolha de produtos destinados a elas, com a concordancia dos pais.
Uma vez que os pais apenas querem ver os filhos felizes e sentem-se culpados pelo
fato de terem pouco tempo para compartilharem momentos, ou até mesmo, por serem
pais tardios. Por isto, tendem a concordar mais com os pedidos dos filhos (Jain & Kaul,
2014).
Rosa, Mussi, Hubler, & Serra (2008) afirmam que a criança como consumidora inicia
seu processo de desenvolvimento ao acompanhar os pais no supermercado. Tal
processo é composto por cinco estágios: Observação – enxerga e passa a conhecer
os produtos; Pede – tudo o que enxerga, pede, por isto o estímulo visual passa a ser
fator determinante, a publicidade passa a ser o maior estimulo; Selecionando –
Demonstram a independencia por meio de atitudes, já sabem onde estão os produtos
que gostam, já reconhecem o ambiente; Compram com auxílio – Todo o montante
financeiro recebido pelos seus responsáveis passa a ser entendido como forma de
aquisição dos desejos, ou seja, entende que pode permutar dinheiro pelos produtos
que deseja; Compram sozinhas – já não necessitam dos pais para realizar as
compras, são capazes de adquirir seus próprios produtos e já sabem lidar com
dinheiro. (Costa, Lima & Santos, 2012).
Dados do censo de 2010 divugados pelo IBGE apontam que há cerca de seis milhões
de crianças com idade entre cinco e sete anos. Pesquisa da FGV de 2009 concluiu
que as crianças brasileiras entre quatro e onze anos das classes A, B e C passam,
em média quatro horas e 54 minutos por dia na frente da televisão. Em áreas mais
pobres, o tempo médio sobe para nove horas. No ambiente escolar, as crianças ficam,
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em média, três horas e 15 minutos. Pesquisa feita pela InterSciense em 2003 apurou
que 80% das compras em supermercados são influenciadas por elas. Nos Estados
Unidos, estima-se que as crianças sejam responsáveis por mais de US$ 800 bilhões
de doláres em consumo anual. Só em brinquedos, este gasto em 2015 ultrapassou
US $ 17 bilhões anuais, segundo pesquisa feita pelo Centro de Mídia Infantil Judge
Baker. Em 1998, crianças de 4 a 12 anos de idade gastavam mais de US$ 24 bilhões
em compras diretas e influenciavam outros US$188 bilhões em compras domésticas.
As crianças de hoje estão crescendo em um turbilhão de estimulos provocados pelo
marketing. O fato de elas influenciarem toda essa quantia em gastos anuais não
passou despercebido às organizações, que buscam estabelecer vínculos de lealdade
às marcas de seus produtos e serviços que vão do berço ao túmulo (Fontenelle, 2016).
Nesse sentido, a questão problema norteadora desta pesquisa é: Como se configura
o comportamento de consumo infantil de crianças entre 7 e 11 anos em
supermercado?
1.2 Objetivos
1.2.1 Objetivo geral
➢

Analisar como se configura o comportamento de consumo infantil, na
percepção dos pais e das crianças entre 7 e 11 anos, em supermercados
em Belo Horizonte (MG).

1.2.2 Objetivos específicos
➢

Delinear a relação das crianças com os produtos do supermercado;

➢

Identificar de que forma as crianças conhecem os produtos a serem
comprados

➢

Identificar os produtos mais comprados e suas características;

➢

Identificar os motivos para a compra dos produtos;

➢

Identificar qual é a percepção das crianças sobre as compras em
supermercados;

➢

Identificar os fatores influenciadores.

1.3 Justificativa
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O tema comportamento do consumidor, tem sido amplamente discutido entre
profissionais de diversas áreas, constituindo debates de fundamental importância para
o entendimento dos consumidores. No âmbito acadêmico, são poucas as pesquisas
que analisam os diferentes ângulos do comportamento da criança como consumidor.
O PhD da Universidade do Texas, James U. McNeal foi o primeiro pesquisador a
reconhecer as crianças como um mercado consumidor em sua publicação datada de
1964. A maioria dos estudos desenvolvidos por esse segmento foram realizados por
empresas cujo principal interesse é o potencial de consumo e o lucro que as crianças
podem prover a seu mercados e marcas (Guimarães, 2013).
Estudo de Ballvé (2000, p.10) aponta que a criança possui papel bastante
representativo dentro do mercado consumidor. O consumo infantil representa três
mercados em um só. Inicialmente, possibilita a criação de produtos e serviços voltados
exclusivamente para as necessidades específicas desta etapa da vida. Em seguida,
corresponde a uma força de influência de grande relevância nas decisões das
compras familiares, principalmente por exprimir seus desejos e necessidades, além
de convencer adultos a realizarem determinadas compras e também por estimularem
os pais a consumir, e causarem nos pais uma tendência a consumir com maior
intensidade, ou pela primeira vez, certas classes de produtos. E, finalmente, favorece
ações futuras de empresas que a ela se dediquem, formando um mercado potencial
de apreciadores precoces do produto oferecido.
O consumidor infantil movimenta um valor financeiro considerável, compra com seu
próprio dinheiro, influi nas compras familiares e exige meios e linguagens de
comunicação próprias para atingi-lo. Contempla desde brinquedos até balas,
passando por comidas, roupas, produtos eletrônicos e uma infinidade de jogos
adquidiros, inclusive, por escolas, como produtos educativos e pedagógicos. Disto,
podemos ainda adicionar brinquedos vendidos no atacado para diferentes lojas, com
o intuito de entreter os filhos para que os pais possam consumir despreocupados,
assim acontece nos shoppings, restaurantes, bares, lojas de roupas, cabeleiros, entre
outros. A ralização desta pesquisa poderá contribuir com novos dados ao estudo do
consumidor infantil principalmente quanto à importância econômica deste público.
Nesse contexto a visão que se teve da criança mudou, passando a ser considerada
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como consumidora e influenciadora de consumidores. Cada vez mais se tornou alvo
da propaganda, pois é o consumidor do futuro, influencia na compra quando vai ao
supermercado e pode muitas vezes ditar os padrões aceitos pela família e pela turma
da escola (Rebouças, 2016).
Outro ponto que justifica este estudo é a pouca existência de pesquisas sobre o
comportamento de consumo infantil, especialmente entre crianças na faixa etária de
sete a onze anos.
Em artigo publicado com perspectiva histórica sobre o estudo do consumidor infantil,
John (1999) salienta que nesta área faltam pesquisas com crianças entre seis e onze
anos, pois muitas abordam os pré-escolares ou os pré-adolescentes e adolescentes.
(John, 1999), declara que há três grandes razões para que as pesquisas de
comportamento do consumidor infantil sejam cada vez mais exploradas:
➢

Campo teórico: entender o aprendizado do consumidor que está em
desenvolvimento e mudança. Nenhuma outra área de pesquisa do
comportamento do consumidor é tão focada no processo e nos
resultados da aprendizagem, que, paradoxalmente, evoluem ao longo
do tempo, estando em mutações constantes.

➢

Gerencial: a pesquisa de socialização do consumidor fornece uma visão
ampla sobre as crenças e o comportamento de um importante segmento
de consumidores. Uma pesquisa econômica realizada por McNeal
(2000), nos Estados Unidos com crianças de quatro a doze anos de
idade mostrou que elas gastam mais de US$ 24 bilhões em compras
diretas e influenciam outros US$ 188 bilhões em compras domésticas.

➢

Políticas públicas: não há, provavelmente, nenhum outro segmento de
pesquisa do consumidor que se interessa mais pela socialização e pelo
consumo de produtos como álcool, tabaco e drogas ilegais.

Como justificativa acadêmica, acredita-se que esta pesquisa possa proporcionar
contribuições teóricas e práticas para a comunidade científica, considerando a
necessidade literária de temas referente ao consumo infantil em supermercados.
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Como gerencial, espera-se que este estudo seja relevante para as instituições
varejistas (supermercados) que podem, a partir dos resultados, definir novas
estratégias e abordagens direcionadas ao público infantil.
Como contribuição pessoal e profissional, permitu ao pesquisador, a partir da escolha
do tema, desenvolver atividades com crianças de três escolas públicas da Capital
mineira. O que ocorreu também por meio de acessibilidade uma vez que houve
contato direto com os diretores das escolas que atenderam prontamente à solicitação
do mestrando e de sua orientadora.
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2 Referencial teórico

2.1 Comportamento do consumidor
O comportamento do consumidor surgiu em 1960, com o objetivo de explicitar as
variáveis psicológicas e sociais que levavam as pessoas a comprar determinados
produtos. Segundo Teixeira (2010), o estudo do comportamento do consumidor é
fundamental para profissionais uma vez que pemite compreender as necessidades e
desejos dos cliente. O consumo é um modo ativo de relação (não apenas com os
objetos, mas com a coletividade e com o mundo), um modo de atividade sistêmica e
de resposta global no qual se funda nosso sistema cultural (Baudrillard, 1993, p.206).
O estudo do comportamento do consumidor tem por objetivo identificar suas
necessidades e construir uma lógica de pensamento multidisciplinar. Inicialmente, o
consumidor reconhece a necessidade de um bem ou serviço, momento pelo qual, ele
percebe que a compra de um produto ou serviço lhe trará algum benefício de que
esteja precisando ou que esteja procurando. Esse reconhecimento pode ser voluntário
ou adquirido a partir de políticas de marketing específicas. O reconhecimento das
necessidades ocorre quando o indivíduo sente a diferença entre o ideal e o estado
real (Blackwell; Miniard & Engel, 2011). Assim, a compra é um processo contínuo, em
que a decisão é influenciada por aspectos que ocorrem antes, durante e depois.
O estudo do comportamento do consumidor origina-se das Ciências Humanas e das
Ciências Sociais, como: Economia, Psicologia, Sociologia e Antropologia. Seu objetivo
é compreender os comportamentos de consumo, adotando uma perspectiva
pluridisciplinar. Segundo Karsaklian (2011), o consumidor sendo um ser social,
submete-se a certas circunstâncias e pressões que influenciam seu comportamento.
O conceito de comportamento do consumidor seria um conjunto de reações ou
respostas dos indivíduos a determinados estímulos, e que decorrem de fatores
pessoais, ambientais, situacionais e de marketing (Limeira, 2008, p. 8).
A cultura do consumo é sempre redescoberta depois de algumas décadas. Ou, mais
especificamente, é redesenhada, reembalada e relançada como produto acadêmico
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ou como produto político novo, a cada geração, desde o século XVI. Com a
globalização, os simbolos e seus respectivos signos sofrem alterações e passam a
ser dominados por conceitos globais. (Arnould, 2010).
Em todo o processo de produção, o consumo é o elemento primordial, aquele que dá
sustentação à cadeia produtiva. Entretanto, o que mais chama atenção é o fato de
que o consumo se tornou a estrutura das relações sociais vigentes. A cultura do
consumo implica que no mundo moderno as práticas sociais e os valores culturais,
ideias, aspirações e identidades básicas são definidos e orientados em relação ao
consumo. Perdem valor as demais dimensões sociais, como trabalho, cidadania,
cosmologia religiosa e desempenho militar (Slater, 2002, p.32).
De acordo com Karsaklian (2011), ser consumidor é ser humano, é alimentar-se,
vestir-se e divertir-se, por fim, viver. Ela insere no viver e no divertir-se um tom da
peculiaridade do indivíduo. Para um ser humano poder viver é preciso consumir. A
autora reafirma o caráter psicossocial e singular de cada indivíduo.
Sociedade de consumo é o grupo em que a necessidade é ilimitada, ou seja, que a
criação e a manutenção do desejo seja ad eternum. Este consumo que será
responsável pelas relações sociais e manutenção do status quo (Baudrillard, 2008).
Para a criação e manutenção do consumo e das relações sociais baseadas nela, as
marcas precisam chamar mais do que a atenção dos consumidores, precisam também
de uma identidade própria, para que a identificação seja mútua. Logo, é importante
que a marca seja construida envolvida em símbolos para que possa se tornar um
ícone cultural (Ustuner & Holt, 2010).
Os consumidores valorizam alguns produtos tanto pelo que estes simbolizam quanto
pelo que fazem. Na era pós-moderna, o valor do signo substitui o valor de troca como
base no consumo. O consumidor passa a ter um papel ativo na produção de símbolos
e signos de consumo (Brei & Pasdiora, 2014). Neste caso, são reafirmadas a
importância da construção da marca como símbolo cultural e a verdadeira
transferência da necessidade para o consumo (Ustuner & Holt, 2010).
O valor do produto dado pelo consumidor está ligado ao simbolismo que ele possui
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socialmente. A existência dele e sua força refletem o grau, por exemplo, de
materialismo presente na cultura (Karsaklian, 2011). Este aspecto irá refletir na
influência direta do significado do produto e na orientação de consumo. Essa relação
nos diversos modelos também se apresentou significativa, indicando a força que o
significado tem na relação do indivíduo com o produto e com a orientação de compra
(Jeunon, 2004).
Mediante um significado, o consumidor toma consciência da marca, fazendo com que
ela se fixe em sua mente. O reconhecimento e a lembrança são sinais além da simples
memorização de uma marca. O reconhecimento da marca, é consequencia de um
contato anterior com o produto. Seria mais realista ressaltar que os consumidores
estão tipicamente lutando para fazer com que seu consumo esteja em conformidade
com o padrão exibido por um grupo. Por isso, eles se desviam daquele manifestado
por outro (Campbell, 2006).
A função de identificação abre perspectivas interesantes para compreender a compra
e o consumo de vários produtos e serviços. O que consumir e como consumir é ditado
pela mídia. Todo o produto ou marca constitui um indicativo de expressão pertencente
a um grupo (Karsaklian, 2008).
O comportamento de consumo do indivíduo está sujeito a fatores tanto extrínsecos,
família e sociedade, quanto intrínsecos, atitude e percepção, cada um com
características próprias. De acordo com Solomon (2011), consumidor é a pessoa que
compra ou ganha um determinado produto, demandado pelas suas necessidades ou
desejos. Pessoas diferentes se envolvem em diversas etapas do processo de
consumo.
Entender o comportamento de compra e consumo é um processo muito complexo. De
acordo com Bueron et al. (2014) o consumidor toma, em sua rotina diária, decisões
sobre a compra de produtos ou serviços. O comportamento do consumidor tem o
objetivo de estudar os processos que envolvem um indivíduo, ou um grupo, no
momento da compra ou do uso de produtos, serviços, ideias ou experiências que
satisfaçam suas necessidades e desejos. O consumidor, normalmente, é a pessoa
que identifica uma necessidade ou desejo, compra e, posteriormente, utiliza o produto.
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Vale lembrar que nem sempre o produto é usado pelo comprador, como é o caso de
um presente (Solomon, 2011).
Há um interesse crescente no comportamento do consumidor não só pela área de
marketing, mas também das ciências sociais em geral. Isso segue por causa de uma
crescente consciência da importância do consumo em nossas vidas, em nossa
organização, nas atividades diárias, na formação da identidade, na política, no
desenvolvimento econômico e nos fluxos da cultura global, em que o consumo parece
se espalhar, embora em novas formas, da América do Norte e Europa para outras
partes do mundo. “Na verdade, o consumo desempenha um papel tão importante em
nossas faces sociais, psicológicas, econômicas, políticas e culturais que hoje é a
"vanguarda da história" (Solomon, 2011).
Para Karsaklian (2011) o estudo do comportamento do consumidor nada mais é que
a análise do indivíduo, grupo, ou organização e seus processos de separação,
proteção, e disposição de produtos, serviços, experiências e ideias que satisfaçam as
necessidades e entendam os impactos que esses processos têm na sociedade de
consumo.
As marcas funcionam como ativistas culturais, estimulando pessoas a pensarem
diferentemente a respeito de si mesmas. As marcas-ícones mais vigorosas são
voltadas para a vanguarda da mudança cultural. Elas não apenas invocam benefícios,
personalidades ou emoções. Induzem também, com os seus mitos, as pessoas a
reconsiderarem as ideias aceitas sobre si mesmas. O valor de determinado mito reside
não no mito em si, mas em sua harmonia com os desejos de identidade incipientes de
um corpo social (Ustuner & Holt, 2010).
O consumo é um modo ativo de relação, não apenas com os objetos, mas também
com a coletividade e com o mundo. É um modo de atividade sistemática e de resposta
global, no qual se funda nosso sistema cultura. Os produtos e serviços que um
indivíduo consome servem para dizer algo a seu respeito para a sociedade. Assim, o
consumo pode ser analisado sob dois aspectos fundamentais: como processo de
significação; e como processo de comunicação, baseado em um código em que as
práticas de consumo se inserem e assumem respectivos sentidos. Os objetos
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manipulam-se como signos que distinguem o indivíduo, quer filiando-o no próprio
grupo, tomado como referência ideal, quer demarcando-o do respectivo grupo por
referência a um grupo de status superior (Baudrillard, 2008).
O campo do comportamento do consumidor originou-se a partir do conceito do
marketing, com diversas abordagens alternativas para a realização de negócios (o
conceito de produção, de produto e o de venda). Com isso alguns profissionais de
marketing começaram a compreender que poderiam vender mais produtos, com maior
facilidade se produzissem somente os bens que eles realmente percebessem que os
consumidores iriam comprar (Schiffman & Kanuk, 2009).
Segundo Cobra (2011), o consumidor é um indivíduo com diferentes reações sob
estímulos iguais em função de sua personalidade. O conhecimento, opinião ou crença
acerca do ambiente e de si mesmo, é única dentro do seu ambiente psicológico, por
isso cada consumidor age de modo diferenciado
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2.2 Fatores que influenciam o comportamento do consumidor
O consumidor é influenciado por meio de diferentes fatores durante todo o processo
de compra. Os principais fatores que influenciam o comportamento dos consumidores
são ambientais, culturais, sociais, pessoais, psicológicos (Baudrillard, 2008).

2.2.1 As influências ambientais no comportamento do consumidor
O consumidor recebe influências ambientais, quer sejam tecnológicas (inovações),
econômicas (mudanças no cenário econômico), juridicas e culturais (filmes, teatro,
novelas) tais influências poderão determinar se o consumidor irá adquirir um produto
ou serviço. Já os estimulos institucionais estão ligadas às organizações, sendo que
ações governamentais, de sindicatos ou de seus concorrentes podem determinar
algum tipo de compra ou não (Afonso, 2014).
Na concepção de (Blackwell; Miniard & Engel, 2011) o comportamento do consumidor
recebe influências por parte dos fatores ambientais como:
➢

Cultura, etnia e classe social;

➢

Influências familiares e domiciliares;

➢

Influências pessoais e de grupos.

Os consumidores são moldados pelo seu ambiente na medida em que vivem e
funcionam nele e, em contrapartida, afetam o ambiente pelo seu comportamento
(Blackwell; Miniard & Engel, 2011). As organizações, o governo e as instituições de
classe podem exercer sobre o consumidor influência na aquisição de algum tipo de
produto, seja por meio de imposição de oferta de tecnologia, fiscalização de produtos
ou avaliação de um determinado produto, fornecendo informações que o levem a
adquiri-lo ou não (Afonso, 2014).
De acordo com Siqueira (2005) as influencias ambientais determinam o
comportamento do consumidor da seguinte forma: físicos – clima, localização
geográfica e ecologia determinam necessidades de produtos ou serviços específicos;
Tecnológicos – definem a adequação do produto à tecnologia, uma vez que não existe
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desejo em adquirir produto ultrapassado no mercado; Econômicos – o valor financeiro
pode afetar a decisão da compra; e Legal – o consumidor leva em consideração a
legalidade dos produtos.
O crescimento da economia bem como o aumento da concorrência, modificou as
relações de consumo, sendo de suma importância considerar que as demandas de
consumo devem atender ao consumidor conforme estilos, gostos e condição
financeira. Na atualidade, as regras de consumo são determinadas pelo próprio
consumidor (Afonso, 2014).

2.2.2 As influências culturais no comportamento do consumidor
A cultura é o determinante ambiental mais amplo do comportamento do consumidor.
Profissionais de marketing precisam entender seu papel nas decisões que
consumidores tomam. É preciso considerar também o papel do grupo social no qual
o indivíduo está inserido. Segundo Boone & Kurtz (2009), diferenças no status e na
atribuição no grupo podem afetar o comportamento de consumo. Muitos
consumidores compram determinados produtos considerando o possível valor que
terão sobre os outros.
De acordo com Schiffman & Kanuk (2009), cultura é a soma total das crenças, valores
e costumes aprendidos que servem para direcionar o comportamento de consumo dos
membros de determinada sociedade. Dessa forma, os integrantes de uma sociedade
acabam

adquirindo

um

conjunto

de

valores,

percepções,

preferências

e

comportamentos por meio da vida familiar e de outras instituições básicas, que
acabam, logicamente, interferindo em seus hábitos de consumo presentes e futuros.
Cada cultura consiste em subculturas menores, que fornecem identificação mais
específica e socialização para os seus membros. As subculturas incluem as
nacionalidades, religiões, grupos raciais e regiões geográficas.
Na concepção de Schiffman e Kanuk, (p.300, 2009), “as grandes categorias
subculturais contemplam nacionalidade, religião, região geográfica, raça, idade,
gênero, ocupação e classe social”.
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O grupo familiar talvez seja o determinante mais importante de
comportamento do consumidor por causa da interação íntima e
contínua entre seus membros. Como em outros grupos, cada
família geralmente tem normas de comportamento esperado e
papéis e relacionamentos de status diferentes para seus
membros” (Boone & Kurtz, 2009, p.170).
De acordo com Graça (2016) a cultura influencia o processo de decisão de compra do
consumidor desde o aparecimento da necessidade até ao seu último estágio, isto é, a
forma como o consumidor compra, consome e descarta os produtos/serviços. Em
algumas culturas os consumidores consideram além da opinião de amigos ou
familiares, a busca de informações por meio da internet.
Segundo Blackwell; Miniard & Engel (2011), a cultura refere-se a um conjunto de
valores, idéias, artefatos e outros símbolos significativos que ajudam os indivíduos a
se comunicar, a interpretar e a avaliar como membros de uma sociedade. Os
princípios culturais de uma sociedade é a base em que o indivíduo busca padrões de
referência para seguir uma conduta. A cultura recebe influências de diversos fatores
como etnia, raça, religião e identidade nacional ou regional descritos na Figura 1.
INFLUÊNCIAS
Etnia
Raça
Religião
Identidade Regional ou
nacional
Cultura

Abstrato/Comportamental
Valores
Normas
Rituais
Símbolo

Físico/Material
Artefatos
Tecnologia
Infraestrutura

Figura 1
Influências culturais (adaptado de Blackwell; Miniard e Engel, 2011 p.326)
Fonte: Blackwell, R. D.; Miniard, P. W.; Engel, J. F. (2011). Comportamento do consumidor. 9. ed. São
Paulo: Cengage Learning, 2011.
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Na concepção de (Afonso, 2014) a cultura é o modo de vestir, de ser e de se comportar
de um povo ou grupo social. É aquele no qual o indivíduo está inserido e molda seus
hábitos. Ou seja, a cultura engloba tanto elementos abstratos quanto materiais. Os
elementos abstratos incluem valores, atitudes, ideias e tipos de personalidade.
A cultura para os indivíduos é normativa, sendo seguida como um norte dentro de uma
sociedade. Assim, qualquer tipo de comportamento fora das regras preestabelecidas
pode gerar penalidade (Pinheiro et al., 2011).
A cultura faz com que as pessoas tenham um senso de identidade e uma
compreensão do que são os comportamentos aceitáveis em uma sociedade. Algumas
das mais importantes características influenciadas pela cultura são: sentido do eu e
do espaço; comunicação e linguagem; vestuário e aparência; alimentação e hábitos
alimentares; tempo e consciência do tempo; relacionamentos (família, organizações,
governos); valores e normas; processos mentais e aprendizagem e hábitos e práticas
do trabalho (Blackwell; Miniard & Engel, 2011).
Para Solomon (2011) a cultura não é estática, está em contínua evolução, mesclando
velhas e novas idéias, um sistema cultural envolve as seguintes áreas:
➢

Ecologia – o modo como um sistema se adapta ao seu habitat. A
ecologia é moldada pela tecnologia que uma cultura utiliza para obter e
distribuir recursos;

➢

Estrutura social – o modo como a vida social organizada é mantida. Isso
inclui os grupos domésticos e políticos dominantes em uma cultura;

➢

Ideologia – as características mentais de um povo e o mundo como ele
se relaciona com seu ambiente e com grupos sociais, isso gira em torno
da noção de que os membros da sociedade possuem uma visão de
mundo em comum (SOLOMON, 2011 p. 569).

Subcultura, segundo Kotler e Keller (2006, p.174), cada cultura constitui pequenas
subculturas que fornecem identificação e socialização mais específica para os seus
membros. A subcultura é parte integrante da Cultura, sendo que a cultura é constituída
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por grupos de pessoas com valores, experiências e situações de vida em comum, e a
subcultura são grupos de pessoas que possui aspetos em comum dentre eles:
religião, raça, e regiões geográficas.
Peter e Olson (2009, p. 312) entendem que subcultura é composta por:
Grupos distintos em uma sociedade que compartilham
significados culturais comuns com relação as respostas afetivas
e cognitivas (respostas emocionais, crenças valores e objetivos),
comportamentos (costumes, roteiros e rituais, normas
comportamentais) e fatores ambientais (condições de vida,
localização geográfica, objetos importantes.
Na opinião de Schiffman & Kanuk (2009) as classes sociais são divisões relativamente
homogêneas e duradouras de uma sociedade, que são ordenadas hierarquicamente
e cujos membros compartilham valores, interesses e comportamentos similares. As
classes sociais possibilitam uma ordenação dos consumidores e de suas famílias com
o compartilhamento de determinados valores, crenças, interesses e estilos de vida
que refletem nos desejos de compra (Silva & Barbosa, 2011).

2.2.3 As influências sociais no comportamento do consumidor
Os fatores sociais influenciam o comportamento do consumidor, como grupos de
referência, família, papéis sociais e status. Os grupos de referência são aqueles
grupos de pessoas que participam na formação dos pensamento, do sentimentos e,
consequentemente, no comportamentos do consumidor (Churchill & Peter, 2000,
p.160). Seriam então: amigos, vizinhos, igrejas, colegas de trabalho, pais, parentes,
mídia e outros meios de informação. Além disso, é fato que as pessoas são também
influenciadas por grupos de que não são membros (Schiffman & Kanuk, 2009).
Churchill e Peter (2000) esclarecem que na maioria dos casos os grupos de referência
não dizem diretamente aos consumidores o que fazer, mas são os consumidores que
se deixam influenciar pela opinião do grupo ou por se preocuparem com os
sentimentos dos membros do grupo.
Os grupos de referência são constituídos pela familia, amigos, classe social e nível
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cultural em que o indivíduo encontra-se inserido. O consumo de uma familia pode ser
classificado por membros individuais, pela familia como um todo ou em uma unidade
domiciliar, autônomo – individualmente por cada membro ou em conjunto – por
diversos ou todos os membros (Cobra, 2011).
Os grupos de referencias influenciam os consumidores de três maneiras: informativa,
utilitária e expressiva de valor conforme apresentado no Tabela 13.
Tabela 1
Formas de influências dos grupos de referências
Influência

Definição
O indivíduo busca informações sobre várias marcas em associações
profissionais ou em grupos independentes de especialistas; O
consumidor procura informações junto a pessoas que lidam
profissionalmente com o produto; busca conhecimento e experiência em
relação a marcas (por exemplo: como a marca (A) pode ser comparada
com a marca (B)?, junto com amigos, vizinhos, parentes ou colegas de
Influência Informacional
trabalho que tenham informações confiáveis sobre as marcas; A marca
que o indivíduo seleciona é influenciada pela presença de um selo de
aprovação de alguma agência de testagem independente; A observação
do que os especialistas fazem (como tipo de carro usado pela polícia ou
a marca de televisor comprada por técnicos em eletrônica) influencia a
escolha de uma marca.
Para satisfazer as expectativas de colegas de trabalho, a decisão do
indivíduo de comprar uma determinada marca é influenciada por suas
preferências; A decisão do indivíduo de comprar uma determinada marca
Influência Utilitária
é entusiasmada pela preferência de seus familiares; O desejo de
satisfazer as expectativas dos outros ao seu respeito tem impacto sobre
a escolha de marcas pelo indivíduo.
O indivíduo acredita que a compra ou o uso de uma determinada marca
promoverá a imagem que os outros têm dele; O indivíduo acredita que
quem compra ou usa certa marca, possui as características que ele
gostaria de ter; Às vezes, o indivíduo acredita que seria bom ser o tipo de
Influência Expressiva de pessoa que as propagandas mostram usando uma determinada marca;
Valor
O indivíduo acredita que as pessoas que compram uma marca específica
são admiradas ou respeitadas pelas outras; O consumidor acredita que a
compra de uma marca específica ajudaria a mostrar aos outros como ele
gostaria de ser (um atleta, um artista, um executivo bem sucedido, um
bom pai).
Fonte: Adaptado Solomon, M. R. (2011). O comportamento do consumidor: comprando, possuindo e
sendo. Tradução: Luiz Claudio de Queiroz Faria. Revisão técnica: Salomão Farias. 9. Ed. Porto Alegre:
Bookman.

A família caracterizada pela organização familiar tradicional está diminuindo e, à
medida que isso acontece, as pessoas estão colocando ênfase ainda maior em
irmãos, amigos e outros familiares para ter companhia e apoio social (Solomon, 2011).
As escolhas de consumo não podem ser compreendidas sem que seja considerado o
contexto cultural. Seus efeitos são poderosos e de longo alcance (Solomon, 2011).
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Segundo Karsaklian (2011), a família influi em diversas decisões de compra dos
indivíduos. Ela se constitui por pessoas que vivem na mesma casa ou não, casais,
pais e filhos, irmãos, entre outros membros.
Existem vários papéis e status na sociedade e nos grupos em que as pessoas
pertencem. Kotler e Keller (2006, p.179) exemplificam:
Em relação as altas tecnologias, que os homens já não são os
principais compradores desta categoria, que as mulheres
atualmente compram mais tecnologias do que estes. E quanto
às mensagens de marketing, homens e mulheres, podem
responder de formas diferentes. Por um lado, as mulheres têm
como prioridade as pessoas, família e amigos, e por outro lado
os homens dão mais importância a competição.
Quando o assunto são os papéis e posições sociais, Churchill & Peter (2000, p.160),
afirmam que “as pessoas de diferentes classes sociais tendem a fazer escolhas
diferentes em relação a suas roupas, decoração doméstica, uso do tempo de lazer,
escolha dos meios de comunicação e padrões de gastos e poupanças”.
De acordo com Schiffman & Kanuk (2009), a conquista do fator social Status acontece
quando o consumidor procura melhorar sua posição social mediante a aquisição e
consumo de produtos ou serviços usados pelas classes sociais superiores.

2.2.4 As influências pessoais no comportamento do consumidor
Fatores pessoais são características particulares de um indivíduo que podem sofrer
variações conforme o momento que estejam vivendo. As características pessoais dos
consumidores como a personalidade e o autoconceito, idade e estágio de vida,
ocupação, situação econômica e estilo de vida, também exercem influência no seu
comportamento de compra (Pinto, 2016).
A existência dos ciclos de vida familiar é o “conjunto de estágios pelos quais as
famílias passam e que influenciam suas necessidades e a capacidade de satisfazêlas” (Churchill & Peter, 2000, p.162).
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A ocupação diz respeito à profissão que o consumidor exerce e seus padrões de
consumo. Quanto mais rico, mais caro seu carro, por exemplo. “. As condições
econômicas refere-se a quanto maior o ganho financeiro, maior seu poder econômico
e consequentemente a escolha de seus produtos. Segundo Naves (2012) as variáveis
ocupação e circunstâncias econômicas determinam o status e poder aquisitivo do
consumidor e podem influenciar o padrão de consumo de uma pessoa. A autora cita
como exemplo um presidente de uma empresa que comprará ternos caros, passagens
de avião, títulos de clubes exclusivos e barcos luxuosos, enquanto que um operário
comprará roupas e calçados de trabalho, além de marmitas.

O estilo de vida é o padrão de vida expresso em termos de atividades, interesses e
opiniões. A personalidade é inerente a cada ser humano, ou seja, cada indivíduo
possui uma personalidade distinta, que influenciará seu comportamento de compra.
Richers (1984, p.49) afirma que “a personalidade de um indivíduo é composta de uma
multiplicidade de componentes que incluem valores, atitudes, crenças, motivos,
intenções, preferências, opiniões, interesses, preconceitos e normas culturais”.
Para Medeiros e Cruz (2006, p. 172),
Os fatores pessoais referem-se às características particulares das pessoas,
ou seja, momentos e vivências pelas quais um indivíduo está passando, os
quais acabam por interferir nos seus hábitos e nas suas decisões de
consumo”.

Pinheiro et al., (2006, p. 36) explicita que:
O estágio no ciclo de vida da família também influencia o padrão de compra.
Uma família de pais jovens com um filho recém-nascido tem um padrão de
consumo completamente diferente de uma família com filhos adolescentes
ou, então, formada por casais maduros, com filhos morando fora de casa.

Segundo Solomon (2011) a escolha do consumidor em como ele irá gastar seu tempo
e dinheiro, representa o seu estilo de vida. Portanto em cada estágio de ciclo de vida
o consumidor terá um estilo de vida.
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A Figura 2 representa as mudanças de estilo conforme o ciclo de vida.

ESTÁGIO DE
CICLO DE VIDA

ESTILO DE VIDA E
HÁBITOS DE CONSUMO

Estudantes

Prática de esportes

Recém-casado

Carro, móveis, roupas

Meio de carreira
profissional

Viagem, roupas, livros, cursos de
aperfeiçoamento

Auge da Carreira
profissional

Roupas, carros luxuosos, casa de praia e campo

Aposentado

Eventos culturais e sociais, viagens

Figura 2
Mudanças de estilo de acordo com o ciclo de vida (Cobra, 2011)
Fonte: Cobra, M. (2011). Marketing básico: uma perspectiva brasileira. 4. Ed. 9 reimpr. São Paulo:
Atlas, 2011

A personalidade é uma variável em que os pesquisadores tentam explicar o
comportamento do indivíduo. Jeunon (2004) explica que personalidade é um fator
influenciador no ato do consumo, e com o passar dos tempos, a tendência é
desenvolver traços individuais, esboçando determinantes caracteristicas para cada
tipo de situação de consumo.

2.2.5 As influências psicológicas no comportamento do consumidor
Para Schiffman e Kanuk (2009), a motivação é a força motriz interna dos indivíduos
que os impele à ação, em que é produzida por um estado de tensão, que existe uma
vez que há uma necessidade não satisfeita.
Para Schiffman e Kanuk (2009) o comportamento de consumo de uma pessoa pode
ser influenciado pelos seguintes fatores psicológicos:
➢

Motivação – quando uma pessoa deseja muito ter algo, mostra que ela
está motivada; a motivação muitas vezes tem como ponto central o
impulso ou o hábito diário. O consumidor não tem controle dos
acontecimentos nem o que o influencia a efetuar a compra. O ser
humano possui necessidades que o motivam a comprar, como
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necessidade de autorrealização, de estima, sociais, de segurança e
necessidades fisiológica;
➢

Percepção – as pessoas costumam ver o mundo da sua maneira, muitas
vezes deixando a realidade de lado, são apenas percepções, não o que
realmente é, mas o que os consumidores pensam, o que realmente
influencia suas ações, seus hábitos de compra, onde o consumidor julga
um produto com base em suas percepções, pode ser influenciado pela
marca, embalagem, design, tamanho, cor, entre outros.

➢

Aprendizagem – é o ato de aprender qualquer ofício, arte ou ciência,
onde os indivíduos adquirem conhecimento e a experiência de compra
e consumo.

➢

Crenças e atitudes – é quando se acredita em algo, com ou sem
fundamento. As crenças dos consumidores devem ser consideradas em
uma estratégia de marketing, no desenvolvimento do produto, no
estabelecimento de preços, na determinação dos canais de marketing,
na comunicação ou promoção. Podem-se levar em conta três questões
subjacentes à atitude em relação a um objeto, baseados em algum
conhecimento ou crença, são eles: o conhecimento, o sentimento e a
ação (SCHIFFMAN; KANUCK, 2000 citado por BINOTTO et al., 2014 p.
18).

A percepção é a forma em que uma pessoa seleciona, organiza e interpreta as
informações para criar um quadro significativo do mundo”. (Schiffman & Kanuk, 2009,
p.103) definem percepção como “o processo pelo qual um indivíduo seleciona,
organiza e interpreta estímulos visando a um quadro significativo e coerente do
mundo”.
Segundo Batey (2010) a percepção é o processo pelo qual a informação sensorial é
selecionada, organizada e interpretada. A sensação é a resposta imediata dos nossos
receptores sensoriais aos estímulos básicos. Os dados brutos das nossas sensações
são enviados ao cérebro para interpretação. O que foi adicionado ou subtraído das
sensações quando se atribui um significado a elas resulta no processo de percepção.
A aprendizagem é uma mudança permanente no comportamento, ocasionada pela
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experiência. O aprendizado não necessita de uma experiência direta, é possível
aprender por meio da observação de eventos, é plausível aprender até quando não
se está tentando (Solomon, 2011).

2.2.6 As influências situacionais no comportamento do consumidor
Os fatores situacionais são ações que influenciam o comportamento do consumidor
no momento da compra, que vão muito além das características da pessoa e dos
produtos, sendo forças ligadas ao ambiente físico de compra, ao ambiente social e ao
tempo (Afonso, 2014). Conforme preconiza Rennó (2009, p. 27)
Os fatores situacionais são forças temporárias, momentâneas,
relacionadas ao momento da compra, que influenciam o
comportamento do consumidor e vão além das características
da pessoa e do produto, estão associados ao ambiente físico de
compra, ao ambiente social, ao tempo, tarefa e aos estados
antecedentes. Observa-se que os autores pesquisados
classificam as influências situacionais da mesma forma.
Segundo Blackwell, Miniard e Engel (2011), influência situacional é a que surge de
fatores que são particulares a um momento e a lugares específicos, que são
independentes das características do consumidor e do objeto. Para os autores as
situações de consumo podem ser divididas em três tipos principais situações de
comunicação, de compra e de uso.
➢

Situações de comunicação – quando o consumidor é exposto a
comunicações pessoais com vendedores ou tem contato com outros
consumidores no ponto de venda, que podem influenciar a decisão de
compra. E comunicações não pessoais ao receber estímulos como
propaganda, programas de TV e publicações impressas como jornais e
revistas entre outras mídias;

➢

Situações de compra – são os cenários nos quais os consumidores
adquirem produtos e serviços; e

➢

Situações de uso – em muitos momentos são praticamente as mesmas
situações de compra, quando não, se referem ao momento em que o
consumo ocorre, que nem sempre é no ato da compra.
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2.3 Processos de tomada de decisão
Uma importante alteração no comportamento do consumido foi provocada pela “Era
da Informação”, em função da tecnologia, criando o conceito de “comunização”, em
que o importante é a conexão entre consumidores do mesmo produto. Não importa
mais a ligação empresa-consumidor. Assim o sucesso está na vinculação entre os
“iguais”, por meio dos produtos que consomem, refletindo, mais uma vez, a
importância do produto para o meio em que convive (Kotler, Kartajaya, & Setiawan,
2010).
De acordo com Blackwell; Miniard & Engel (2011), existem cinco papéis assumidos
pelos indivíduos diante da decisão de comprar: Influenciador – responsável por
influenciar o comprador. Seu ponto de vista é extremamente relevante neste processo;
Iniciador – é o responsavel por criar a demanda e produzir informações sobre o bem;
Decisor – é a pessoa que decide se deve comprar, quando, como, quanto pagar, onde
comprar; Usuário – é a pessoa que consome ou compra o produto.
As decisões podem ser definidas como aquelas que são importantes em termos de
ações que determinam recursos importantes e a necessidade de ajustes que eles
exigem. A tomada de decisão, como ciência, engloba diversas áreas do conhecimento,
tais como: Sociologia, Psicologia, Antropologia, Economia, Ciências Políticas,
Administração e Comunicação. Já a filosofia, questiona o porquê das nossas
decisões, ciente de que estão instrisecos os nossos valores: culturais, sociais e
economicos. De fato, sua decisão não lhe garante satisfação no final do processo. Por
isso, é necessário compreender as variações psicossociais, o avanço tecnologico e a
influência da mídia. Assim, nossos processos cognitivos podem nos ajudar a tomar
decisões (Buchanan & O’connell, 2006).
Adicionalmente, Rottenstreich e Kivetz (2006) explicam o escopo de duas correntes
teóricas sobre a tomada de decisões. Afirmam que a maioria das teorias que analisam
a forma como as pessoas tomam decisões é probabilística, sugerindo que, na tomada
de decisões as pessoas julgam a probabilidade de eventos relevantes ocorrerem. No
entanto, defendem que sejam adotadas abordagens não probabilísticas para a
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tomada de decisão, como por exemplo, aquelas que consideram regras ou lógicas
que surgem a partir de um cenário ou de uma construção histórica ou, que emergem
de um fator afetivo. Assim, quando surge uma situação de risco, ainda que pouco
significativa do ponto de vista estatístico, as pessoas podem deixar de analisar
corretamente a possibilidade de eventos significativos ocorrerem, privilegiando fatores
mais carregados de emoção.
Segundo Kotler & Keller (2006), durante o processo de tomada de decisão, ou sempre
que “julgamos” precisar de algo, é importante reconhecer a necessidade que irá
coincidir com o ínício do processo de compra. Neste momento, o consumidor percebe
a diferença entre o que tem e o que deseja ter. Nasce, então, um problema que precisa
ser resolvido, podendo ser pequeno ou grande, simples ou complexo. Por ser próprio
do ser humano, em todos os instantes, ele deve escolher algo em detrimento a outro.
Assim, precisa de informação para que possa decidir com a menor possibilidade de
erro. Ao abastecer o carro, deve saber onde tem posto, qual é a melhor gasolina, o
melhor preço, o melhor antendimento. Este processo de escolha mais adequada é
conhecido como “tomada de decisão” (Rezende, 2002).
Decidir nada mais é do que julgar, escolher um entre as diversas opções existentes.
Não necessariamente é escolher entre o certo e o errado. Às vezes, pode ser entre o
“quase certo” e o “menos errado”. Mas, de maneira geral, é uma escolha entre
diversos caminhos distintos, afirma (Drucker, 1998). Ou seja, se estiver com fome,
terá que decidir entre comer uma coxinha ou um kibe. Caso queira um doce, entre um
brigadeiro e uma torta. São prazeres diferentes mas que solucionam o mesmo
problema. Neste caso, a fome.
Para entender o perfil do consumidor, é necessário entender como acontece o
processo de decisão de compra do consumidor e as suas etapas, e, então, os perfis
dos consumidores. Menezes (2010) destaca que a tomada de decisão de compra é
um momento muito importante para o consumidor e é por meio dela que os
profissionais de marketing poderão entender como esses consumidores agem,
pensam e compram.

Além do papeis distintos, podemos citar as cinco etapas

adotadas no Marketing, tanto pela acadêmia como pelo mercado, são (Engel et
al.,1995; Nicosia, 1966; Menezes, 2010).
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O modelo Processo de Decisão do Consumidor de (Blackwell; Miniard & Engel, 2011)
contempla o processo decisório de compra, desde reconhecimento da necessidade
até os procedimentos para descarte. Conforme exposto na Figura 3.

Figura 3
Processo de tomada de decisão do consumidor (Blackwell; Miniard & Engel, 2011)
Fonte: Blackwell, R. D.; Miniard, P. W.; Engel, J. F. (2011). Comportamento do consumidor. 9. ed. São
Paulo: Cengage Learning, 2011.

As cinco etapas são: reconhecimento do problema ou necessidade; busca por
informação; analise de opções; compra e pós-compra.
➢

Reconhecimento da necessidade – um caso marcante foi a campanha
da Parmalat em 1997 com os “bichinhos”, crianças fantasiadas, com o
objetivo de incentivar o leite em uma nova embalagem. Na propaganda,
de apelo afetivo, havia um produto que mudou o hábito de consumo de
uma sociedade. Uma embalagem Tetra Pak.

➢

Busca por informação – após o forte apelo da campanha bem sucedida
da Tetra Pak, consumidores, até então “usuários de leite em saquinho”,
foram aos supermercados descobrir a durabilidade do leite, ou qualquer
outro produto, dentro da embalagem Tetra Pak, tempo de refrigeração,
durabilidade após aberto, entre outros dados que levariam o consumidor
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a substituir um pelo outro. Neste caso, quanto mais opções o cliente
buscar, melhor será sua compra. Ou seja, quanto mais informação o
cliente obtiver, menor a possibilidade de insatisfação. Todas as fontes
de informação são validas. Exemplos: colegas de trabalho, de escola,
amigos, jornais, PDVs, médicos e formadores de opinião em geral.
➢

Análise das opções – neste momento, o consumidor, após se informar
de todas as maneiras citadas no item acima, prepara-se para decidir
sobre qual opção irá satisfazê-lo melhor. Claro, vale lembrar também
que, ele vai optar por manter seu padrão de consumo, já tradicional, só
irá optar pelo novo – neste caso, a embalagem Tetra. Pesa neste fator a
insegurança do consumidor em querer experimentar. Por isso, as etapas
anteriores são tão importantes.

➢

Compra – este momento ainda sofre com várias intempéries. O cliente
saiu de casa disposto a comprar o produto sobre o qual ele pesquisou e
desejou. Mas, chegando no supermercado, por exemplo, não encontrou
o produto, não havia no estoque, estava posicionado em um lugar que
não era visível ou, simplesmente, não havia condições de pagar pelo
produto. Aí entram novas opções. Às vezes, o consumidor sai de casa,
após concluir todas as etapas citadas para comprar um carro novo, um
SUV, que está na “moda”. Mas, infelizmente, seu crédito não foi
aprovado na financeira para determinado valor. O mesmo consumidor
pode comprar um modelo inferior do mesmo carro ou, até mesmo, outro
modelo de carro.

➢

Pós-compra – esta fase resulta eventualmente em satisfação e lealdade,
ou insatisfação e sentimento de culpa. Um momento em que o
consumidor se divide entre: satisfeito, ou seja, atendeu os ensejos; ou
insatisfeito, quando suas expectativas são inferiores ou não são obtidas.
Ou seja, o SUV apresentou problemas, a cor não era a que ele queria,
ou, voltando à embalagem Tetra Pak, ela chegou amassada e o leite,
consequentemente, estava azedo. Neste momento, o consumidor está
fragilizado. Assim, poderá ser mais influenciado por amigos, familiares,
colegas e até por desconhecidos. Neste caso, fará de tudo para diminuir
o dissabor da insatisfação com a compra. Tentará devolver ou trocar o
produto. Em alguns casos, uma explicação mais técnica e detalhada feita
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pelo vendedor, fabricante, pode fazer com que o cliente obtenha
novamente essa satisfação com o produto. Se a embalagem veio
amassada, o fabricante envia outro produto e explica que há uma
determinada forma de manuseio que garante a qualidade. Quebrada de
tal forma, o produto pode realmente estragar (Nicósia, 1966).
Os resultados negativos levam os consumidores a reiniciar as cinco etapas e a se
envolver em novas tomadas de decisão. conforme ilustrado na Figura 4.
Características individuais, influências sociais, fatores situacionais e econômicos e o
ambiente online são os quatro principais fatores externos que influenciam o processo
geral de tomada de decisão do consumidor.

Figura 4
Processo de tomada de decisão do consumidor (Blackwell; Miniard & Engel, 2011)
Fonte: Blackwell, R. D.; Miniard, P. W.; Engel, J. F. (2011). Comportamento do consumidor. 9. ed. São
Paulo: Cengage Learning, 2011.

O modelo do processo de tomada de decisão de (Blackwell; Miniard & Engel, 2011)),
está descrito na Figura 5.
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Figura 5
Modelo de processo de tomada de decisão (Blackwell; Miniard & Engel, 2011)
Fonte: Blackwell, R. D.; Miniard, P. W.; Engel, J. F. (2011). Comportamento do consumidor. 9. ed. São
Paulo: Cengage Learning, 2011.

O processo de tomada de decisão do consumidor possui diversos fatores
determinantes. Blackwell; Miniard & Engel (2011) reconhecem três categorias:
diferenças individuais; influências ambientais; e processos psicológicos. todas
influenciam o comportamento do consumidor.

2.4 Consumidor infantil
Historicamente, foi na década de 1950 que as pesquisas sobre o consumo infantil
começaram a aparecer. Apenas duas décadas depois é que ganharam visibilidade
nas áreas de marketing. No início, os estudos eram vinculados ao desenvolvimento
cognitivo (Brei & Pasdiora, 2014).
A área de Comportamento do Consumidor é dividida por John (1999) em três
segmentos estretégicos:
➢

Crianças com 12 anos ou mais, chamados de “processadores
estratégicos” – utilizam uma variedade de estratégias para armazenar e
recuperar informações sobre os produtos e marcas, podendo ser
rotulagem verbal ou símbolos ou signos para remeter ao significado
criado pelo produto.

➢

Crianças entre 7 e 11 anos, chamados de “processadores dicas” –
utilizam um conjunto similar ao das crianças com 12 anos, ou mais.
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Entretanto, precisam ser auxiliadas por sinais explícitos ou algumas
pistas para reafirmar a marca e seus respectivos produtos. Ou seja, elas
possuem os símbolos e seus respectivos significados, mas não
necessariamente usam em tempo integral e concomitantemente.
➢

Crianças com idade inferior aos sete anos, chamados de “processadores
limitados”

–

suas

habilidades

de

processamento

não

estão

completamente desenvolvidas. Muitas vezes, elas têm dificuldades em
usar e armazenar os sinais que ligam os produtos às marcas.
Esta segmentação baseia-se em uma pesquisa em que unifica a socialização das
crianças e adolescentes por meio do desenvolvimento cogntivo abordado na
perspectiva social é o que afirma (John, 1999).
De acordo com Selman (1980), existia uma descrição sobre as habilidades das
crianças dizendo que aquelas entre três e seis anos são egocêntricas, focadas nelas
e por isso era preciso compreender esta fase para seguir com estudo. Já, as crianças
de seis a oito anos são mais conscientes e podem ter diferentes opiniões, mas isso
pode ser ligado ao fato de receberem informações de diferentes espectros da mesma
situação. As crianças entre oito e dez anos, passam pela fase autoreflexiva e têm uma
compreensão maior sobre as opiniões divergentes. Já na quarta fase, as crianças
entre 10 e 12 anos não só compreendem como também consideram o divergente,
simultaneamente, dentro da construção do seu racicionio. Nesta fase, negociação e a
persuasão passam também a ter influência sobre elas, além da família, do grupo social
e de outros núcleos em que estão inseridas. Na última fase, entre 12 e 15 anos, as
crianças e ou adolescentes já têm a capacidade de subestimar o que for ofertado,
tornando-se mais críticas em relação ao mercado e às marcas.
Outros autores também falam sobre estas fases, como Bareboin (1981), Santos,
(2000, pp. 63-64), em que afirmam que a criança passa por três etapas associadas a
sua faixa de idade. Até os dois anos, fase das observações, ela não faz distinção de
marcas, mas acompanha e descobre as compras com os pais. Entre três e cinco anos,
ela passa a viver no universo das indagações, em que ela diz “Eu quero”, Inicia-se o
desejo de compra manifestada aos pais. A criança já reconhece as marcas, sabe
localizar o que deseja e pode pegar os produtos nas gôndolas. Entre os seis e doze
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anos, a criança entra no que o autor chama de “universo racional”, fase em que
aprende a selecionar o que deseja, por meio de marcas e rótulos, e também se torna
menos passiva. Ela irá refletir o modelo dos pais quando está comprando sozinha ou
acompanhada de amigos. Começa a compreender o valor do dinheiro, toma suas
deciões, interage com o ambiente, comunica-se com vendedores e já tem
independência de compra.
Segundo (Wackman & Wartella, 1977) há uma série de fases diferenciadas
qualitativamente em termos dos tipos de estruturas cognitivas presentes. O processo
de desenvolvimento é dependente de maturação, mas também da experiência da
criança, uma vez que ela é um agente ativo que tenta lidar com seu ambiente e, nesse
processo, desenvolveu uma nova estrutura e novas organizações.
A publicidade exerce forte papel influenciador. Segundo Rodrigues (2009) ela recria o
mundo, cria uma simulação ideal, em que o produto adquire o status de herói. De
acordo com Ustuner & Holt, (2010) a marca precisa criar sua identidade cultural, que
o autor chama de “branditismo cultural”, ter ações para que ela seja identificada com
o mundo imaginário ou desejado do consumidor.
Esclarece (Wellausen, 1988, p. 18).
Repetição compulsiva de tentativas de realização de desejos
que, por não serem verdadeiramente desejos de consumo, mas
sim se remeterem a objetos alheios à consciência, objetos de
fantasia e da infância, não se aplicam, apenas mudam a forma.
A importância de memória de longo prazo seria o contêiner mental, onde o
conhecimento é armazenado para uso futuro. A informação poderia ser apresentada
na memória de duas forma: semântica, isto é, seu significado; visual, pela sua
aparência. Assim, é no armazenamento que a informação se torna conhecimento, por
meio de um processo de aprendizagem cognitivo. Assim, ela irá estabelecer
associações entre conceitos, memorizando sequências, resolvendo problemas e
criando ideias (Blackwell; Miniard & Engel, 2011). A criança pode associar
determinada animação de uma propaganda a determinado produto. A família é a
instituição em que as crianças, futuros adultos de uma sociedade, recebem seus
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preceitos e orientações (Sheth; Mittal & Newman, 2001, p. 171).
A família é o grupo mais influente de referência para a criança, pois, além de interação
constante e do consumo comum, representa a maior fonte de valores nesta fase da
vida. A aprendizagem por imitação faz com que os filhos reproduzam um
comportamento consolidado no núcleo familiar. Os meninos irão se espelhar nos pais,
modelos a serem seguidos: postura, linguagem, crenças e consumo. O mesmo
acontece entre mãe e a filha. Assim, os comportamentos de compra das crianças se
formam de acordo com a maneira como a sua família vê e executa esta ação. Porém,
com seis anos a criança começa a freqüentar a escola, um ambiente em que ela entra
em contato com um acúmulo de experiências ricas, freqüentemente diferentes das
anteriormente vividas. Passa-se a desenvolver um senso de papéis sociais, resultado
das relações entre iguais, em que se revelam convívios baseados na submissão, na
liderança e na equidade. A escola é o microcosmo da sociedade, uma amostra do que
seus alunos encontrarão nas suas vidas ao saírem de lá (Padilla & González, 1995,
p. 232).
Segundo Rodrigues (2009), o ambiente social em que as crianças estão inseridas
exerce papel influenciador sobre o hábito de consumo delas, tornando-as
consumidores, incluindo família, colegas, cultura e mídia. De fato, a maioria dos
pesquisadores de consumo infantil reconhece que este fator contribui para a
socialização de uma criança. Rodrigues (2009) cita Piaget quando ao falar das
influências sociais como um dos quatro principais fatores do desenvolvimento
cognitvo. A autora cita ainda Vygotsky, psicólogo soviético, afirmando que ele é mais
categorico ao afirmar que as crianças aprendem, somente, por meio da interação
social com outras crianças dentro de uma cultura.
Observações de comportamento atestam que os padrões de consumo das crianças
são fortemente influenciados pelas alterações culturais. Desde cedo, aprende-se que
os objetos têm valor simbólico. Ou seja, determinam papéis e posições em uma
estrutura social. A cultura do consumo, diariamente transmitida às crianças, estimula
a compra e a posse como fonte de status (Peter & Olson, 2009, p.26).
A embalagem também desempenha papel fundamental na escolha dos produtos, pois
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é ela que veicula os personagens, nomes, logotipo, cores e todos os demais fatores
suscetíveis para que a criança tenha a atenção provocados por estímulos, afirma
(Karsaklian, 2011). Da mesma forma, as promoções atraem as crianças, pois todas
as atividades propostas nos pontos de venda fazem com que elas se sintam parte
integrante do produto ou da marca, inserindo-as no grupo. Este é o caso
principalmente quando há personagens conhecidos envolvidos na promoção.
Na concepção de Karsaklian (2000) há outros fatores que devem ser levados em
consideração quando se fala em grau de influência da criança sobre os pais: quanto
mais habituada a utilizar seu dinheiro para comprar seus produtos, mais abertura os
pais lhe dão para intervir no processo de decisão; quanto mais elevada a classe social
a qual pertence, mais influência ela terá na fase de reconhecimento do problema; as
meninas têm maior influência que os meninos, principalmente na adolescência.
As sociedades ocidentais dedicam hoje uma importância cada vez maior à criança.
Dessa maneira, é possível perceber como ela atrai a atenção, provoca regalias e
estimula interesses. As empresas já entenderam há muito tempo o valor de
desenvolver uma oferta de produtos e serviços adaptados para as crianças. Isso não
significa que muitas das empresas conseguem se comunicar facilmente com elas
(Montigneaux, 2003).
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3 Metodologia
Neste capítulo apresenta-se a caracterização da pesquisa, o método utilizado na
investigação da pesquisa, unidade de observação e os procedimentos para coleta e
análise dos dados. A metodologia transcende a simples descrição dos procedimentos
técnicos. Sua principal função é nortear o pesquisador a encontrar a melhor escolha
teórica utilizada na pesquisa. No entanto, embora não sejam a mesma coisa, teoria e
método são dois termos inseparáveis, devendo ser tratados de maneira integrada e
apropriada quando se escolhe um tema, um objeto, ou um problema de investigação
(Minayo, 2008).
O pesquisador, ao iniciar o desenvolvimento de um estudo, precisa ter certeza sobre
o método a ser trabalhado. Para definir a sistemática e o correto delineamento do
estudo, faz-se necessário buscar pesquisas já realizadas por teóricos e estudiosos,
proporcionando, assim, uma visão abrangente de material bibliográfico sobre o tema
a ser abordado (Marconi & Lakatos, 2011). Segundo Gil (2010), esse tipo de pesquisa
baseia-se em fontes como: pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e entrevistas
com pessoas que têm ou tiveram experiência com o problema pesquisado.
O estudo apresenta abordagens qualitativa e quantitativa em seu desenvolvimento.
Para Minayo (2008), a pesquisa qualitativa trabalha com universo de significados,
motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais
profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos
à operacionalização de variáveis, segundo (Collis & Hussey, 2005). A pesquisa
quantitativa busca explicar e esclarecer os fenômenos por meio da análise de seus
significados, sendo que seu objetivo é mensurar fenômenos e testar hipóteses, que
buscam a objetividade e exatidão.
A metodologia qualitativa “preocupa-se em analisar e interpretar aspectos mais
profundos, descrevendo a complexidade do comportamento humano” (Lakatos &
Marconi, 2007, p. 269). Na abordagem quantitativa apresenta-se a descrição numérica
de tendências, atitudes ou opiniões de uma população Creswell (2007) a partir de uma
amostragem, utilizando a estatística para este fim. Os resultados da pesquisa são
analisados e interpretados a partir da média e porcentual das respostas obtidas
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(Samara & Barros, 2002).
Adotou-se como método a investigação exploratória uma vez que esta é realizada em
áreas de pouco conhecimento acumulado e sistematizado. Por sua natureza de
pesquisa, não permite hipóteses. Contudo ao longo ou ao final dos estudos elas
poderão surgir (Vergara, 2008). Gil (2010) asseveras de que este é um método de
estudo profundo e exaustivo, o que permite ao pesquisador um conhecimento amplo
e detalhado sobre o tema desenvolvido. No caso específico deste estudo, foram
descritos comportamentos de consumo de crianças com idades entre sete e onze
anos. Malhotra (2005) afirma que o objetivo central de uma pesquisa descritiva
envolve a investigação de fatos ou funções de mercado. Este é um tipo de pesquisa
capaz de descrever características de grupos importantes, como consumidores e
organizações.
A pesquisa foi realizada em três escolas públicas na cidade de Belo Horizonte, Minas
Gerais. A unidade de observação foi composta por crianças com idades entre sete e
onze anos e seus responsáveis (pai, mãe, avós, irmãos) residentes na cidade de Belo
Horizonte, estado de Minas Gerais. O Estatuto da Criança e do Adolescente, criado
pela Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, define criança como toda pessoa até 12 anos
de idade incompletos e como adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. No
entanto, na ótica do mercado o consumidor criança é segmentado, visando atingir as
peculiaridades do desenvolvimento infantil (Voigt, 2007).
Quanto aos procedimentos para coleta de dados foi realizado pré-teste com vinte
alunos, com objetivo de levantar aspectos importantes sobre o universo de compra,
tal como visto pelas crianças. Em seguida deu-se início aos procedimentos de coleta
de dados, por meio da busca de dados secundários e da obtenção de dados primários.
Após esa fase, enviou-se à escola uma carta de apresentação da pesquisa
(APÊNDICE A). Em seguida, solicitou-se a autorização dos pais (APÊNDICE B), assim
como o preenchimento do questionário aos pais (APÊNDICE C), cujo objetivo foi
compreender a percepção deles quanto ao consumo dos filhos no supermercado.
Após esta fase, entregou-se aos alunos o formulario para a elaboração do desenho
(APÊNDICE D), e também o formulário semiestruturado (APÊNDICE E) contendo
questões sobre o consumo no supermercado. A seleção dos sujeitos de pesquisa
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ocorreu por meio de critérios de acessibilidade, uma vez que o pesquisador conseguiu
acesso direto às escolas pesquisadas, mediante contato na Secretaria de Educação
do Estado de Minas Gerais.
Quanto a análise dos resultados para a etapa qualitativa da pesquisa, foi utilizada a
análise de dados por meio da técnica do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC). Esta
técnica serve para individualizar um discurso em relação a outro, mas não esgota o
sentido deste discurso. A categoria sinaliza, de modo sintético, determinada direção
semântica, que precisa ser completada pelo conteúdo discursivo e argumentativo, que
no DSC é dado pela reunião em um discurso síntese, das expressões chave das
Ideias centrais ou, ancoragens de sentido semelhante ou complementar, emitidas
como respostas a uma questão de pesquisa por distintos indivíduos. O DSC é um
procedimento metodológico próprio de pesquisas sociais empíricas de corte
qualitativo que consiste em uma forma de representar o pensamento de uma
coletividade, o que se faz agregando, em um só discurso-síntese conteúdos
discursivos de sentido semelhante emitidos por pessoas distintas, como respostas a
perguntas abertas de questionário. Este discurso reunido é uma forma discursiva e
empírica de produzir, a partir dos depoimentos individuais semelhantes, o pensamento
coletivo (Lefevre & Lefevre, 2003).
Preconizam Lefevre & Lefevre, (2005) que este tipo de análise é uma proposta de
organização e tabulação de dados qualitativos de natureza verbal, obtidos a partir de
depoimentos. Tendo como fundamento a teoria da representação social e seus
pressupostos sociológicos, a proposta consiste, basicamente, em analisar o material
verbal coletado, extraído de cada um dos depoimentos. Esta técnica consiste em
selecionar de cada resposta individual a uma questão as expressões-chave, que são
trechos

mais

significativos

dessas

respostas.

A

essas

expressões-chave

correspondem ideias centrais, que são a síntese do conteúdo discursivo manifestado
nas Expressões Chave. Com o material das expressões-chave das idéias centrais
constróem-se discursos-síntese, na primeira pessoa do singular, que são os DSCs,
em que o pensamento de um grupo ou coletividade aparece como se fosse um
discurso individual. Lefevre & Lefevre ( 2005 p.1) detalham definições sucintas destes
operadores da seguinte forma:
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➢

As Expressões-chave (ECH) – são pedaços, trechos do discurso que
devem ser destacados pelo pesquisador e que revelam a essência do
conteúdo do discurso ou a teoria subjacente.

➢

Ideias centrais – a Ideia central (IC) é um nome ou expressão linguística
que revela, descreve e nomeia, da maneira mais sintética e precisa
possível, o(s) sentido(s) presente(s) em cada uma das respostas
analisadas e de cada conjunto homogêneo de ECH, que vai dar
nascimento, posteriormente, ao DSC. A ideia central tem, pois, função
eminentemente discriminadora, ou paradigmática e classificatória,
permitindo identificar e distinguir cada sentido ou posicionamento
presente

nos

depoimentos

ou

nos

conjuntos

semanticamente

equivalentes de depoimentos.
➢

Ancoragem – algumas ECH remetem não apenas a uma IC
correspondente, mas também e explicitamente a uma afirmação que
denominamos “ancoragem” (AC), que é a expressão de uma dada teoria
ou ideologia que o autor do discurso professa e que está embutida em
seu discurso como se fosse uma afirmação qualquer. As ancoragens são
afirmações genéricas usadas pelos depoentes para “enquadrar”
situações particulares. Para que haja uma ancoragem no depoimento, é
preciso encontrar no corpo do depoimento, marcas discursivas explícitas
dela.

➢

Discurso do sujeito coletivo (DSC) – é uma reunião em um só discursosíntese homogêneo redigido na primeira pessoa do singular de ECH que
tem a mesma IC ou AC.

O diferencial da metodologia do DSC é que a cada categoria está associada aos
conteúdos das opiniões de sentido semelhante presentes em diferentes depoimentos,
de modo a formar com tais conteúdos um depoimento síntese, redigido na primeira
pessoa do singular, como se tratasse de uma coletividade falando na pessoa de um
indivíduo (Lefevre & Lefevre, 2005). Desse jeito, os discursos são agrupados por
semelhança de conteúdo. Entretanto, o sentido não se restringe à categoria,
preservando o conteúdo implícito no conteúdos discursivos e argumentativos
presentes nos discurso individuais. De acordo com Gil (2005, p. 244) a análise de
discurso “é o nome dado a uma variedade de diferentes enfoques no estudo de textos,
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desenvolvida a partir de diferentes tradições teóricas e diversos tratamentos em
diferentes disciplinas”. “Os analistas de discurso, ao mesmo tempo em que examinam
a maneira como a linguagem é empregada, devem também estar sensíveis àquilo que
não é dito – aos silêncios” (GILL, 2005, p. 255).
A segunda etapa de análise qualitativa foi desenvolvida a partir da análise semiótica.
Etimologicamente, o termo semiótica origina-se da palavra grega semeion, que
significa “signo” Santaella, (2004, p. 8), com base em Pierce define: É aquilo que, sob
certo aspecto ou modo representa algo para alguém. A Semiótica possui papel
relevante, uma vez que com base em seus fundamentos, estudam-se a linguagem e
suas formas variadas. Citam os preceitos de (Santaella, 2005 p. 8):
A teoria semiótica nos permite penetrar no próprio movimento
interno das mensagens, no modo como elas são engendradas,
nos procedimentos e recursos nelas utilizados. Permite-nos
também captar seus vetores de referencialidade não apenas em
um contexto mais imediato, como também em um contexto
estendido, pois em todo processo de signos ficam marcas
deixadas pela história, pelo nível de desenvolvimento das forças
produtivas econômicas, pela técnica e pelo sujeito que as
produz. Um exemplo claro da presença da relação semiótica é
estarmos no mundo sempre nos comunicando e aprendendo, o
que está à nossa volta e o nosso interior produzem diálogo, de
forma que, constantemente, há uma produção de signos.
A semiótica permite analisar os signos propriamente ditos e o significado que resulta
da imagem virtual criados pela mente, com base em determinado signo. Nesse
contexto, um dos métodos utilizados na pesquisa foi o “método semiótico”:
Primeiridade – está relacionada a sentimento, emoção, liberdade, espontaneidade e
qualidade; Secundidade – é a categoria do reagir e do interagir. É o plano da interação
dialógica. Está ligada às ideias de dependência, determinação, dualidade, ação e
reação, conflito, surpresa, dúvida e Terceiridade – diz respeito a generalidade,
continuidade, crescimento, inteligência, razão e lógica. Aproxima o primeiro e o
segundo elementos numa síntese explicativa. Corresponde ao pensamento em signos
no momento em que se interpretam as relações estabelecidas entre eles. O signo é a
definição genérica que designa “algo que está por outra coisa”. Ou seja, é uma
correlação de variáveis. São classificados conforme a função sígnica. As análises
semióticas de origem peirceana, consideram o objeto. O signo não é, pois, um objeto
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com determinadas propriedades, mas uma relação ou uma função. Classificar os
signos equivale, então, a classificar esta relação que é a função sígnica. Santaella
(2005) propõe os seguintes tipos de relações. Tabela 2 e Tabela 3.
Tabela 2
Classificação dos signos
O signo
como representação para o
interpretante
Sendo qualidades, apresentando-se ao
Uma conexão de fato, não
qualidades = quali-signo
interpretante como mera hipótese ou
cognitiva = índice
rema
Sendo fatos, apresentando-se ao
fatos = sin-signo
Uma similaridade = ícone
interpretante como dicentes
ter a natureza de leis ou
Sendo leis, apresentando-se ao
Hábitos (de uso) = símbolo
hábitos =legi-signo
interpretante como argumentos
Fonte: Adaptado de Santaella, L. (2005). Semiótica aplicada. São Paulo: PioneiraThomson Learning
O signo
em si mesmo:

O signo
em conexão com o objeto

Tabela 3
Categorias sígnicas
Categoria signicas
Níveis de percepção

Primeiridade

Secundidade

Signo em relação
objeto
Ícone
Imagem
Diagrama
Metáfora
Objeto dinâmico
Índice
Vestígios
Objeto dinâmico
símbolo
Convenção
OI-OD

Signo em relação ao
representante

Signo em relação ao
interpretante

Qualisigno
Qualidade do signo

Rema
Sensação o que é?

Sinsigno
Aspecto do signo

Discente
Afirmações imprecisas

Argumento
Fundamentado em
Terceiridade
regras coletivas
O que se diz sobre
Fonte: Adaptado de Santaella, L. (2005). Semiótica aplicada. São Paulo: PioneiraThomson Learning
Legisigno
Padrões que se
manifestam

A tríade peirceana como ressaltado por (Santaella, 2005), envolve primeiridade,
secundidade e terceiridade:
Para a etapa quantitativa da pesquisa, os dados coletados foram tabulados no
software Microsoft Acces® e analisados por meio de freqüência simples de dados, no
software Microsoft Excel® após serem organizados em uma planilha, de acordo com
as respostas de cada pesquisado. Todas as técnicas metodológicas usadas neste
estudo teve por finalidade responder aos objetivos geral e específico.
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4 Apresentação e análise dos resultados
Esta seção apresenta informações sobre o setor supermercadista brasileiro bem como
os resultados provenientes da pesquisa quantitativa e qualitativa. Inicialmente serão
apresentados os resultados da parte quantitativa no que concerne aos questionários
aplicados aos pais e crianças. Em seguida serão apresentados os resultados da
pesquisa qualitativa que tratou da análise semiótica elaborada a partir dos desenhos
feito pelas crianças. Na sequência descreve-se os resultados do discurso do sujeito
coletivo referente aos pais.

4.1 Caracterização do setor supermercadista brasilero
O varejo de alimentos está segmentado em diversos tipos de lojas no Brasil os
principais formatos são os de supermercado e hipermercado, o setor se apresenta
muito desenvolvido, as empresas que atuam no país acompanham as tendências
mundiais resultando em varios formatos de lojas com a finalidade de atender à
diversos tipos de consumidores (Parente, 2000) Os supermercados pertencem ao
setor de auto-serviços esse protagonista possui destaque na cadeia de valor da
indústria de alimentos, uma vez que está em contato direto com o consumidor,
disponibilizando produtos industriais nas gôndolas dos supermercados (Ferreira,
2013).
Segundo (Kotler e Keller, 2006 p.501) supermercado conceitua-se como:
Operações de auto-serviço relativamente grandes, de baixo
custo, baixa margem e alto volume, projetadas para atender a
todas as necessidade de alimentação, higiene e limpeza
doméstica.
Os supermercados caracterizam se pela venda de alimentos frescos, ou mercearia e
artigos de higiene e limpeza, com alto giro e baixa margem por praticar preços
competitivos, utilizam o auto-serviço e possui no mínimo dois check outs e uma área
de vendas superior a 350 m2 (Saab & Gimenez, 2000).

56
Conforme Novaes (2001, p.6), afirma:
Os supermercados, tradicionalmente, eram lojas de venda de
gêneros alimentícios, que com o tempo, passaram a oferecer
diversificadas espécies e tipos de mercadorias, como utensílios
domésticos, calçados, roupas e eletroeletrônicos de atuação
atraindo para dentro de sua loja significativo número de pessoas
que poderiam encontrar tudo o que necessitavam em um só
lugar.
No período de 12 anos o setor supermercadista contribuiu com cerca de 5% do PIB
brasileiro, o faturamento cresceu de R$ 69 bilhões em 2000 para 243 bilhões em 2012.
Nesse período o setor apresentou crescimento contínuo impulsionado pelo mercado
interno brasileiro. Outro importante fator para esse crescimento foi a instalação das
empresas (CDB), compostas pelo Carrefour, Walmart, Ceconsud e Zaffari, que
representam cerca de 42% do faturamento no país. Além disso as quatro principais
empresas se tornaram conglometados internacionais: Companhia brasileira de
distribuição (Grupo Pão de Açúcar) e Carrefour que pertence ao grupo francês Casino,
do grupo americano Walmart e do grupo chileno Cenconsud impulsionaram o
crescimento do setor (Ferreira, 2013).
O responsável pela regulamentação do setor supermercadista brasileiro é a
Associação Brasileira de Supermercados (Abras) criada em novembro de 1968, a
entidade criou uma ampla rede de relacionamentos com a sociedade, órgão do
governo e diversas instituições nacionais e internacionais. Essa entidade tem como
premissa representar, defender, integrar, impulsionar e desenvolver o setor no País.
Esse setor representa o setor de auto-serviço, que corresponde a cerca de 6% do
Produto interno Bruto (PIB) brasileiro.
Foi no Estados Unidos, em 1930, que surgiu o primeiro supermercado do mundo,
fundado por J. Kull. Ao longo do crescimento da economia, os supermercados
concorreram entre si e com as mercearias e no período de 1930 a 1960 houve uma
evolução do conceito de mercearia. De acordo com (Ferreira, 2013 p. 72)
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O primeiro supermercado brasileiro foi fundado pela empresa
Souza Cruz chamado de “Sirva” no ano de 1953 na cidade de
São Paulo. Seu lançamento representou um novo conceito de
comercialização de produtos alimentícios para o brasileiro.
Contudo, somente após mais de uma década, os
supermercados vivenciaram seu período de expansão.
No ano de 1959 a Companhia Brasileira de Distribuição - CBD, inaugurou seu primeiro
supermercado, atingindo um processo de expansão nas décadas de 60 e 70, com a
aquisição de outras redes e inauguração de novos formatos de loja, surpreendendo
os brasileiros (Ferreira, 2013).
Os consumidores buscam na maioria das vezes a comodidade proporcionada pelos
supermercados instalados próximo de suas residências, isso faz parte da cultura do
brasileiros, por isso os supermercados de vizinhança são os mais presentes no varejo
brasileiro. Contudo, Hilário (2010) alerta sobre as dificuldades na gestão dos
supermercados, o fato de estarem inseridos em um mercado dinâmico, exige de seus
gestores:
➢

Alta capacidade de observação,

➢

Estudos de viabilidade e conhecimento global, para que a ação
localizada seja a mais eficiente possível.

➢

Elaboração do layout das lojas, (seções com vida própria: nichos,
mundos ou universos, soluções de compra);

Os supermercados adaptam seus tamanhos às mudanças socioeconômicas e
assumem novos papéis na “cena” comercial das pequenas, médias e grandes
cidades, indo de coadjuvantes a protagonistas, de acordo com a demanda do
consumidor (Hilário, 2010).

4.2 Caracterização dos respondentes
Os resultados referente à idade média e gênero dos 94 participantes da pesquisa
estão descritos na Figura 6.
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Figura 6
Idade média e gênero dos respondentes
Fonte: Dados da pesquisa (2017)

A compilação dos dados do questionário mostra que dos 94 participantes da pesquisa
51 eram do gênero feminino e 17 do masculino, ou seja, cerca de (54%) dos
participantes que preencheram o questionário são do sexo feminino. Não
responderam a esta questão 28%. A idade média dos responsáveis identificada foi de
36 anos.

4.2.1 Resultado da pesquisa com os pais
Esta seção refere-se aos 94 questionários aplicados aos pais e/ou respónsáveis, cuja
finalidade foi identificar a percepção quanto ao consumo.
A Figura 7 ilustra a renda mensal dos pais participantes do estudo.
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Figura 7
Renda mensal dos pais
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Fonte: Dados da pesquisa (2017)

Dos 94 pesquisados 28 situa-se na faixa salarial de R$ 1.000,00 (30%). Apenas 9
deles (10%) informaram possuir rendimento entre R$ 4.001,00 e R$ 8.000,00.
A Figura 8 retrata a frequência com que os pais vão ao supermercado fazer suas
compras.
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Figura 8
Frequência de compras no supermercado
Fonte: Dados da pesquisa (2017)

Dentre os 94 pesquisados, 24 fazem suas compras mensalmente (26%), outros 15
informaram que vão ao supermercado semanalmente, 16%, já 30% não responderam
a esta questão.
A indagação sobre o hábito de levar uma lista de compras para efetuar as compras no
supermercado está descrita na Figura 9.
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Elaboração de lista de compras para ir ao supermercado
Fonte: Dados da pesquisa (2017)

Dos 94 respondentes, 22% informaram que às vezes levam uma lista de compras ao
supermercado.

Enquanto

21%

deles

indicam

as

opções

“sim”

e

“não”

respectivamente. Apenas 3% dizem levar uma lista frequentemente. Não
responderam a esta questão 32%.
A Figura 10 representa a opinião dos pais quanto a hábito de permitir que os filhos
façam suas próprias escolhas de produtos quando vão ao supermercado.
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Figura 10
Filhos têm as próprias escolhas para produtos de supermercado
Fonte: Dados da pesquisa (2017)

Para 40% dos respondentes não é permitido que os filhos escolham produtos na hora
das compras no supermercado. E dentre eles, 31% permite que o filho faça as próprias
escolhas. Não respondeu a esta questão 29%.
Com relação ao valor que autorizam os filhos gastarem com as compras de
supermercado, os resultados estão descritos na Figura 11.
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Figura 11
Valor que os pais permitem aos filhos gastar nas compras de supermercado
Fonte: Dados da pesquisa (2017)

A pesquisa aponta para 27 entrevistados (29%) não permitem que os filhos gastem
nenhum valor no supermercado. E 18%, concedem até R$ 20,00 para gastos nas
compras.
Sobre a capacidade financeira dos pais de sustentar os gastos dos filhos no
supermercado, os resultados estão na Figura 12.
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Figura 12
A capacidade financeira dos pais de sustentar o que o filho gosta de comprar no
supermercado
Fonte: Dados da pesquisa (2017)

Quanto a capacidade financeira 56 dos participantes da amostra indicaram a opção
Sim (60%), nove dizem não possuir capacidade financeira, o equivalente a 10%. Não
responderam a esta pergunta, 31%.
Em relação à influência dos filhos nas compras de supermercado, a Figura 13 traduz
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a percepção dos pais.
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Figura 13
A influência dos filhos nas compras de supermercado
Fonte: Dados da pesquisa (2017)

Dentre as 45 pessoas (48%) indicaram a opção “Não”; outras 12 escolheram a opção
“às vezes” (13%); e apenas 9% apontaram “Sim”. Não responderam a esta questão
31%.
Com relação à permissão para que o filho possa escolher itens nas compras de
supermercado, os resultados encontram-se na Figura 14.
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Figura 14
Permissão para o filho escolher itens nas compras de supermercado
Fonte: Dados da pesquisa (2017)

Quando questionados sobre a permissão para o filho escolher itens de compra no
supermercado os respondentes afirmaram que os filhos podem escolher itens quando
vão as compras com o pais, 46%; Apenas 17% relataram não permitir. Não
responderam, 31%.
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As dificuldades enfrentadas pelos pais quando levam os filhos ao supermercado está
na Figura 15
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Figura 15
Existência de dificuldades enfrentadas pelos pais quando levam os filhos aos
supermercado
Fonte: Dados da pesquisa (2017)

Sobre a existência de dificuldades enfrentadas pelos pais ao levar os filhos ao
supermercado, dos 94 pesquisados, 55% indicam a opção “não”, para eles não há
dificuldades. Enquanto 14% “sim” em algum momento se deparam com dificuldades.
30% optou por não responder a esta questão.
A Figura 16 representa os resultados sobre os hábitos dos pais destinar dinheiro aos
filhos para fazerem compras no supermercado.
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Figura 16
Os pais destinam algum dinheiro aos filhos para fazer compras no supermercado
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Fonte: Dados da pesquisa (2017)

Em relação aos pais destinar algum dinheiro aos filhos para fazer comprar no
supermercado dentre os 94 pesquisados 56% afirmaram “não” destinar nenhum
dinheiro para os filhos. Enquanto apenas 13% indicaram a opção“sim”, Os resultados
identificaram o valor médio R$ 13,33 (treze reais e trinta e três centavos) fornecido
pelos pais às crianças no momento das compras.
A pesquisa demontra na Tabela 4 os produtos que as crianças gostam de comprar no
supermercado, os pais elencaram 153 itens.
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Tabela 4
Produtos que as crianças gostam de comprar no supermercado
Item

Freq
Abs

%

Balas, chicletes e doces.

23

15

Batata frita, ruffles,chips e doritos.

4

3

Bolachas, biscoitos, biscoito de chocolate e biscoito recheado, Waffles e torradas.

40

26

Brilho.

1

1

Brinquedos.

1

1

Cereal e Sucrilhos.

8

5

Chocolate,chocolate em barra, caixa de bombom, granulado, Nutella e Toddy.

18

12

Esmalte.

1

1

Frutas.

3

2

Guloseimas.

2

1

Iogurte, Leite condensado, leite em pó.

28

18

Nuggets.

2

1

Ovos.

1

1

Qualquer coisa com chocolate.

1

1

Revistinha.

1

1

Só besteiras.

1

1

Sorvete.

5

3

Suco, suco de caixinha, suco de uva, açaí, Easy Ice e refrigerantes.

12

8

Não tem escolhas.

1

1

Total
Fonte: Dados da pesquisa (2017)

153 100%

Dentre os produtos informados pelos pais, os filhos escalonaram da seguinte maneira:
balas, chicletes e doces, batata frita, Ruffles, chips e Doritos, bolachas, biscoitos,
biscoito de chocolate e biscoito recheado, Waffles e torradas, brilho e esmalte,
brinquedos, cereal e Sucrilhos, chocolate, chocolate em barra, caixa de bombom,
granulado, Nutella e Toddy, frutas, guloseimas, iogurte, leite condensado, leite em pó,
Nuggets, ovos, qualquer coisa com chocolate, revistinha, só besteiras, sorvete, suco,
suco de caixinha, suco de uva, açai, easy Ice e refrigerantes

4.2.2 Resultados do discurso do sujeito coletivo com os pais
A Tabela Cinco expõe os resultados referente ao valor que os pais permitem que seus
filhos gastem nas compras de supermercado.
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Tabela 5
Valor que os pais permitem aos filhos gastar nas compras de supermercado
SIGLA
EXPRESSÕES CHAVES
IDÉIA CENTRAL
[E3], [E4], [E 027],
[E028], [E029], [E031],
[E035], [E038], [E046],
[E047], [E055], [E057],
[E090], [E093], [E097],
[E099], [E102], [E106],
[E111], [E112], [E154],
[E201], [E207], [E208],
[E209], [E210] [E212],
[E219], [E245], [E247],
[E248], [E249]
[E007]
[E009]
[E033]
[E034]
[E040], [E041], [E052],
[E063], [E091], [E135],
[E160]

Fornece um determinado valor

Fornece um determinado
valor

Nenhum. Compro o necessário e já sei do
que ele gosta.
Valor algum
Não tem valor
Não permito que ele gaste

Compro o necessário e já
sei do que ele gosta
Valor algum
Não tem valor
Não permito

Nenhum valor

Nenhum valor

Não permito, pois, quem faz as compras da
casa sou eu
Quando deixo no mínimo R$ 50,00
Não tem valor/ A ideia é não ser abusivo
Não tem
Não há valor, há item
Depende. Em geral eu estipulo o que ela
[E151]
pode comprar.
[E156]
Não dou nenhum limite
[E161]
Nada
[E164]
Nem sempre estipulo valor
[E173]
Não
[E202]
Não tem valor
Não há valor, há limites por quantidades por
[E203]
produto
[E211]
Não tem
[E216]
Sem valor definido vale o valor nutricional
[E246]
Não
[E250]
Podem escolher um produto
Fonte: Dados da pesquisa (2017)
[E095]
[E104]
[E147]
[E148]
[E150]

Não permito
No mínimo R$ 50,00
A ideia é não ser abusivo
Não tem
Não há valor
Eu estipulo o que ela ela
pode comprar
Não dou nenhum limite
Nada
Nem sempre estipulo valor
Não
Não tem valor
Há limites por quantidades
por produto
Não tem
Sem valor definido
Não
Podem escolher um produto

Em relação ao valor que os pais permitem aos seus filhos gastarem nas compras de
supermercado o DSC foi: Não dou nenhum limite, a idéia é não ser abusivo.
Salienta-se que dentre os 94 pais participantes da pesquisa 32 fornece um
determinado valor 21 “Não” fornece valor ao filho; 03 determinam o limite por
quantidade de produtos. 04 pais afirmam respectivamente: a idéia é não ser abusivo,
nem sempre estipulo valor, sem valor definido e forneço no mínimo R$ 50,00
(cinquenta reais) e 01 pai relatou compro o necessário e já sei do que ele gosta.
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A Tabela 6 descreve os resultados sobre a capacidade financeira dos pais de sustentar
o que o filho gosta de comprar no supermercado.

Tabela 6
A capacidade financeira dos pais de sustentar o que o filho gosta de comprar no
supermercado
SIGLA
EXPRESSÕES CHAVES IDÉIA CENTRAL
[E219], [245]
Nº 164
Nº 156
Nº 135
[E029], [E40], [E41], [E56],
[E112], [E161], [E202]
[E003], [E004], [E007], [E009],
[E032], [E033], [E034], [E035],
[E047], [E052], [E055], [E057],
[E090], [E091], [E093], [E097],
[E102], [E106], [E111], [E147],
[E151], [E154], [E159], [E160],
[E203], [E207], [E208], [E209],
[E212], [E216], [E246], [E247],
[E250],
[E31]
Fonte: Dados da pesquisa (2017)

[E95], [E104],
[E027],
[E038],
[E059],
[E099],
[E148],
[E173],
[E210],
[E248],

[E028],
[E046],
[E063],
[E101],
[E150],
[E201],
[E211],
[E249],

Dá
Guloseimas diet ela gosta
Guloseimas e bolachas
Mais ou menos

Dá
Guloseimas
Guloseimas
Mais ou menos

Não

Não

Sim

Sim

Sim às vezes

Sim às vezes

Quanto a capacidade financeira dos pais de sustentar o que o filho gosta de comprar
no supermercado, ocorreram dois resultados, sendo o primeiro DSC: Sim, Guloseimas
diet e bolachas. O segundo DSC para o item investigado foi: Não, mais ou menos.
Observou-se que dos 95 respondentes 53 afirma sim possui capacidade financeira.
09 pais indicam não possuir capacidade financeira e 01 infomou que sua capacidade
financeira é mais ou menos.
Os resultados sobre a influência dos filhos nas compras do supermercado estão
descritos na Tabela 7.
Tabela 7 – A influência dos filhos nas compras de supermercado.
SIGLA

EXPRESSÕES CHAVES

[E2]
[E27]
[E31]

Raramente às vezes prefiro comprar o que ele vai consumir.
Reservamos alguns produtos para eles.
O próprio lanche.

[E36]

Porque ela gosta de ir ao supermercado comigo.

Continua
IDÉIA CENTRAL
Prefiro comprar.
Reserva de produtos.
Próprio lanche.
Ela gosta de ir
supermercado.

ao
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SIGLA

EXPRESSÕES CHAVES

Conclusão
IDÉIA CENTRAL

[E42]

Porque talvez ele queira uma marca melhor.

[E44]

Por ser criança.

Ele queira
melhor.
Ser criança.

[E49];

Para ganhar autonomia.

Autonomia.

[E51]

Para ter noção de valores e saber como é a realidade da vida.

Noção de valores, realidade
da vida.

[E52]

Por influência das propagandas da TV.

Influência TV.

[E54]

Porque é uma criança muito esperta.

É uma
esperta.

[E61]

Para desenvolver autonomia.

Autonomia.

[E62]

Porque ele gosta e só compra sorvete.

Só compra sorvete.

[E66]

Nas negociações isto gera autonomia.

Negociações; Autonomia.

[E68]

Aprender a lidar com dinheiro.

Lidar com dinheiro.

[E69]

Pelo fato de não comer quase nada.

Não comer quase nada.

[E70]
[E72]

De 1 a 2 produtos limite de fazer escolhas.
Para aprender autonomia.

Limite de fazer escolhas.
Autonomia.

[E73]

Aprender a lidar com dinheiro.

Lidar com dinheiro.

[E76]
[E77]

Por gosto/experimento.
Liberdade.

Experimento
Liberdade.

[E80]

Pela própria atitude e autonomia.

Atitude e autonomia.

[E81]
[E82]

Aprender autonomia.
Pelo próprio gasto.

Autonomia.
Próprio gasto.

[E83]

As coisas que come como biscoito, iogurte, leite e Nescau.

Coisas que come.

[E84]

O que ela gosta porque é melhor.

[E87]

Para se sentir parte desse momento.

O que ela gosta.
Sentir
parte
momento.

Porque gosto de ajuda e deixo ela escolher algumas coisas
para ela.
Fonte: Dados da pesquisa (2017)
[E94]

uma

criança

marca

muito

desse

Deixo ela escolher.

Na investigação sobre a influência dos filhos nas compras do supermercado o DSC
foi: Autonomia, liberdade e negociação.
Dentre os 94 respondentes 4 pais apontam autonomia, 1 indica atitude e autonomia,
1 Negociação e autonomia, 1 coisas que come, 1 deixo ela escolher, 1 é uma criança
muito esperta, 1 ele queira uma marca melhor, 1 experimento, 1 influência TV, 1
liberdade, 2 lidar com dinheiro, 1 limite de fazer escolhas, 1 não comer quase nada,
noção de valores e realidade da vida, 1 o que ela gosta, 1 próprio gasto e 1 informa
que o filho deve sentir parte desse momento.

69
A questão que investigou a permissão para o filho escolher itens nas compras de
supermercado apresenta os resultados na Tabela 8.
Tabela 8 – Permissão para o filho escolher itens nas compras de supermercado.
SIGLA
EXPRESSÕES CHAVES
[E28], [E29], [E32], [E40],
[E41], [E46], [E48], [E56],
[E57], [E063, ][E095],
Não
[E101], [E154], [E156],
[E159], [E245]
[E34],[E[E104],[E[E111]
Às vezes
[E7]
Às vezes biscoitos
[E203]
Às vezes chocolate e frutas
[E2]
Às vezes algum determinado sabor de suco
[E91]
Biscoito, iogurte e doces
[E97]
Iogurte
[E249], [E219], [E147],
Pode. Pode escolher qualquer item, o que
[E250]
quiser
Fonte: Dados da pesquisa (2017)

IDÉIA CENTRAL

Não

Às vezes
Às vezes
Às vezes
Às vezes
Biscoito, iogurte e doces
Iogurte
Pode escolher qualquer item

Em relação a opinião dos pais sobre a permissão para o filho escolher itens nas
compras de supermercado, ocorreu três DSCs, sendo o primeiro: Não. O segundo:
Pode escolher qualquer item e o terceiro: às vezes.
Verificou-se que 16 entrevistados não permite que o filho escolha itens quando esrão
fazendo compras. 4 às vezes pode escolher e 1 permite que o filho escolha qualquer
item.
Em relação à pergunta que buscou verificar a existência de dificuldades enfrentadas
pelos pais quando levam os filhos aos supermercado, a Tabela 9 traduz os resultados.

Tabela 9
Existência de dificuldades enfrentadas pelos pais quando levam os filhos aos
supermercados.
Continua
SIGLA
EXPRESSÕES CHAVES
IDÉIA CENTRAL
[E35]
[E135]
[E041]
[E211]
[E209]
[E210]

SIGLA

Alimentos
Às vezes
Eu não levo é muito difícil ela
ir
Existe
dificuldade
na
negociação/saúde
Facilidade de negociar
Facilidade de negociar

EXPRESSÕES CHAVES

Alimentos
Às vezes
Eu não levo é muito difícil ela ir
Existe dificuldade na negociação/saúde
Facilidade de negociar
Facilidade de negociar

Conclusão
IDÉIA CENTRAL
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[E2], [E3], [E4], [E7], [E27],
[E28], [E29], [E31], [E32],
[E33], [E34], [E38], [E46],
[E047], [E048], [E52], [E55],
[E56], [E59], [E90], [E91],
[E93], [E97], [E99], [E102],
[E111], [E150], [E151],
[E156], [E159], [E160],
[E161], [E164], [E173],
[E202], [E203], [E207],
[E212], [E216], [E219],
[E248], [E249], [E250],

Não

Não

[E106]

Não ele é bem resolvido

Não ele é bem resolvido

[E63]

Não pedir muita coisa

Não pedir muita coisa

[E148]

Não, altista não muda muito

Altista não muda muito

[E9]

Não, ela sempre entende
quando não pode

Sempre entende quando não pode

[E57]

Não, meu filho me entende

Meu filho me entende

Sim

Sim

[E147]

Sim, mas a negociação é
simples

A negociação é simples

[E247]

Sim, pode levar tudo

Pode levar tudo

[E246]

Tem que negociar

Tem que negociar

[E40], [E95], [E101], [E104],
[E112], [E154], [E201],
[E208], [E245]

Fonte: Dados da pesquisa (2017)

Em relação existência de dificuldades enfrentadas pelos pais quando levam os filhos
aos supermercado obtiveram-se dois DSCs, sendo que o primeiro foi: Sim, existe
dificuldade na negociação, o segundo foi: Não, sempre entende quando não pode.
Observou-se dentre os pesquisados que 49 pais não vêem dificuldades com os filhos
no momento das compras. Enquanto 12 afirmam existir dificuldades e que estas
precisam ser bem negociadas com as crianças.
A Tabela 10 expressa os resultados sobre o valor permitido aos filhos para gastarem
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em compras de supermercado.
Tabela 10 – Valor permitido aos filhos para gastarem em compras de supermercado
SIGLA
EXPRESSÕES CHAVES
IDÉIA CENTRAL
[E4], [E156]
[E3]
[E2], [E7], [E27], [E28], [E29], [E31],
[E33], [E34], [E40], [E41], [E46], [E48],
[E52], [E55], [E56], [E59], [E63], [E91],
[E95], [E97], [E101], [E104], [E106],
[E111], [E112], [E147], [E148], [E150],
[E151], [E154], [E159], [E160], [E161],
[E164], [E173], [E201], [E202], [E203],
[E207], [E208], [E211], [E216], [E219],
[E246], [E247], [E249], [E250],

Ainda não
Às vezes

Ainda não
Às vezes

Não

Não

[E3]

Não! Resolvemos em
conjunto

Não! Resolvemos em
conjunto

]E90]

Não, fazemos tudo junto

Não, fazemos tudo junto

[E57]

Não, filhos meus só obedece

Não, filhos meus só
obedece

[E9]

Por enquanto não

Por enquanto não

[E32], [E35], [E38], [E47], [E99], [E102],
[E135], [E212], [E248], [E209], [E210],
[E245]

Sim

Sim

Fonte: Dados da pesquisa (2017)

Em relação à percepção dos pais sobre os filhos gastarem em compras de
supermercado, foi identificado três DSCs, o primeiro foi: Não. O segundo: Sim e o
terceiro: às vezes.
Para 49 pais, os filhos não podem gastar nenhum valor no supermercado. 1 Não!
Resolvemos em conjunto, 1 Não, fazemos tudo junto, 1 Não, filhos meus só obedece,
2 informam ainda não, 12 sim permite que o filho gaste e 1 indica ainda não.
Os resultados referente à permissão aos filhos para escolherem itens nas compras de
supermercado estão descritos na Tabela 11.
Tabela 11
Permissão aos filhos para escolherem itens nas compras de supermercado
SIGLA
EXPRESSÕES CHAVES
IDÉIA CENTRAL
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[E2]
[E3]
[E4]
[E7]

[E66]
[E67]
[E68]
[E69]
[E70]
[E72]
[E73]
[E74]
[E75]
[E76]
[E77]
[E78]
[E80]
[E82]
[E83]
[E84]
[E85]
[E86]
[E91]

Às vezes, algum determinado sabor de suco.
Biscoitos, sucos e frutas.
Salgadinhos e biscoitos.
Às vezes biscoitos.
Coisas que ele gosta como biscoitos, mas não é
sempre.
Cereal e biscoitos. Somente biscoitos, sucos e
iogurtes.
Biscoitos, pães e iogurtes.
São verduras, leite e toddy.
Biscoitos porque ele que come e ele sabe qual ele
gosta;
Toddy, biscoitos e Sucrilhos.
Chocolate, biscoitos e gelatina.
Iogurte, Danone, biscoitos etc...
Biscoito, suco, refrigerante e iogurte.
Biscoito, iogurte e doces.
Biscoitos, iogurte, bala e doces.
Sorvete, açaí e salgadinhos.
Biscoito e iogurtes variados.
Biscoitos e iogurte.
Biscoitos, e etc... Alimento infantil e, às vezes,
brinquedos.
Os itens dele.
Ela pode só coisas dentro do planejado, ou seja,
não muda as compras.
Desde que ele respeite a reestruturação
alimentar.
Coisa de criança, iogurte e biscoito.
As vezes guloseimas.
Alimentação.
Só de alimentação, iogurte e chocolate.
As vezes chocolate e frutas.
Alimentos.
Alimentação.
Alimentícios.
Alimentícios.
Lanche da escola.
Biscoito, chocolate em pó.
Se for nutricional.
Uma fruta e um chocolate.
Danoninho.
Biscoito, iogurte, leite e Nescau.
Iogurte
Pode escolher qualquer item;
Podem escolher 01 item qualquer, o que quiser;
Biscoitos e chips.

[E92]

Bolachas, Sucrilhos e iogurte.

[E94]

Não tem produtos certos.

[E9]
[E31]
[E33]
[E36]
[E42]
[E44]
[E45]
[E47]
[E49]
[E50]
[E51]
[E54]
[E57]
[E59]
[E61]
[E62]
[E63]
[E64]

Fonte: Dados da pesquisa (2017)

Às vezes.
Biscoitos, sucos e frutas
Salgadinhos e biscoitos
Às vezes.
Coisas que ele gosta.
Somente biscoitos
Biscoitos, pães e iogurtes
são verduras, leite e toddy
Porque ele que come e ele sabe qual
ele gosta.
Toddy, biscoitos e Sucrilhos.
Chocolate, biscoitos e gelatina.
Iogurte, Danone, biscoitos etc...
Biscoito, suco, refrigerante e iogurte.
Biscoito, iogurte e doces.
Biscoitos, iogurte, bala e doces.
Sorvete, açaí e salgadinhos.
Biscoito e iogurtes variados.
Biscoitos e iogurte.
Biscoitos, e etc... Alimento infantil e,
às vezes, brinquedos.
os itens dele.
Ela pode só coisas dentro do
planejado.
Desde que ele respeite a
reestruturação alimentar.
Coisa de criança.
Às vezes.
Alimentação
Só de alimentação
Às vezes
Alimentos
Alimentação.
Alimentícios.
Alimentícios.
Lanche da escola.
Biscoito, chocolate em pó.
Se for nutricional
Uma fruta e um chocolate.
Danoninho.
Biscoito, iogurte, leite e Nescau.
Iogurte
Pode escolher qualquer item;
Podem escolher o que quiser
Biscoitos e chips.
Bolachas, Sucrilhos e iogurte.
Não tem produtos certos
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Na pergunta que se buscou investigar sobre a permissão aos filhos para escolherem
itens nas compras de supermercado, o DSC foi: As vezes, alimentação pode escolher
qualquer item.
Dentres os respondentes 7 indicaram alimentação, 4 às vezes permite, 1 desde que
ele respeite a reestruturação alimentar, 1 ela pode só coisas dentro do planejado, 1
lanche da escola, 1 não tem produtos certos, 1 os itens dele, 2 pode escolher qualquer
item ou o que quiser, 1 podem escolher o que quiser e 26 pais relataram permitir que
o filho escolha produtos como (biscoito e iogurtes variados, biscoito, chocolate em pó,
biscoito, iogurte e doces, biscoito, iogurte, leite e nescau, biscoito, suco, regrigerante
e iogurte, biscoitos e chips, biscoitos e iogurte, biscoitos, alimento infantil e, às vezes,
brinquedos, biscoitos, iogurte, bala e doces, biscoitos, pães e iogurtes, biscoitos,
sucos e frutas, bolachas, Sucrilhos e iogurte, chocolate, biscoitos e gelatina, coisa de
criança, coisas que ele gosta, danoninho, iogurte, danone, biscoitos, salgadinhos e
biscoitos, verduras, leite e toddy, somente biscoitos, sorvete, açaí e salgadinhos,
toddy, biscoitos e Sucrilhos, uma fruta e um chocolate
A Tabela 12 retrata as informações sobre os produtos que os filhos gostam de comprar
no supermercado

Tabela 12
Informações sobre os produtos que os filhos gostam de comprar no supermercado
Continua
SIGLA
EXPRESSÕES CHAVES
IDÉIA CENTRAL
[E95]
[E93]
[E34]
[E160]
[E151]
[E106]
[E248]
[E7]
[E99]
[E57]
[E111]
[E50], [E246], [E209]. [E210],
[E245]

Através da mídia
Através de panfletos e TV
Através de propagandas
Através de propagandas
Através do conhecimento
prévio do produto.
Consome desde pequeno
então o tempo é um padrão
Dentro de casa / internet
Ela diz
Ela olha e acha interessante e
pergunta se pode comprar
Ele sempre vai, só que não
opina
Eles veem frequentemente e
pede para comprar
Escola

Através da mídia
Através de panfletos e TV
Através de propagandas
Através de propagandas
Através do conhecimento prévio do
produto.
Consome desde pequeno então o
tempo é um padrão
Dentro de casa / internet
Ela diz
Ela olha e acha interessante e
pergunta se pode comprar
Ele sempre vai, só que não opina
Eles veem frequentemente e pede
para comprar
Escola
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SIGLA

EXPRESSÕES CHAVES

[E50], [E246], [E209]. [E210],
[E245]
[E147]
[E211]
[E135]
[E164]
[E46]
[E32]
[E27]
[E3]
[E212;], [E101]
[E90]
[E28]
[E40]
[E159]
[E207]
[E250]
[E31]
[E112]
[E63]
[E161]
[E91]
[E47]
[E35]
[E41]
[E52]
[E38]
[E9]
[E10]4
[E33]
[E173]
[E56], E59], [E54], [E201],
[E202], [E208], [E216],
[E219], [E102]
[E247], [E55], [E148]
[E4]
[E249]
[E156]
Fonte: Dados da pesquisa (2017)

Escola

Conclusão
IDÉIA CENTRAL
Escola

Escola, casa de amigos e
supermercados
Escola/Internet
Eu escrevo
Eu sempre mostro o que pode
comprar
Feliz
Folheto
Geralmente me acompanha
nas compras
Indo comigo
Internet
Internet, TV
Não
Não sei
No local
NO supermercado
No supermercado embalagem
e altura
Nos panfletos que chegam na
caixa do correio
Olhando as prateleiras
Os mesmos
Pela televisão
Pela televisão. Anúncio ou ver
alguém comendo
Porque ele compra
Porque ele me avisa quando o
biscoito está acabando
Porque eles gostam
Porque quando eu a levo, ela
vem
Quando é levado para dentro
de casa
Quando ela vai ao
supermercado comigo
Quando eu compro para ela
experimentar ou falo o que é
Sempre pelas propagandas de
televisão
Supermercado
Supermercado
Televisão

Escola, casa de amigos e
supermercados
Escola/Internet
Eu escrevo
Eu sempre mostro o que pode
comprar
Feliz
Folheto
Geralmente me acompanha nas
compras
Indo comigo
Internet
Internet, TV
Não
Não sei
No local
NO supermercado
No supermercado embalagem e
altura
Nos panfletos que chegam na caixa
do correio
Olhando as prateleiras
Os mesmos
Pela televisão
Pela televisão. Anúncio ou ver
alguém comendo
Porque ele compra
Porque ele me avisa quando o
biscoito está acabando
Porque eles gostam
Porque quando eu a levo, ela vem

Televisão, escola e no mercado
Vendo amigos comerem e
televisão
Vendo do supermercado
Vou comprando e testando

Televisão, escola e no mercado
Vendo amigos comerem e televisão

Quando é levado para dentro de
casa
Quando ela vai ao supermercado
comigo
Quando eu compro para ela
experimentar ou falo o que é
Sempre pelas propagandas de
televisão
Supermercado
Supermercado
Televisão

Vendo do supermercado
Vou comprando e testando
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No tocante à opinião dos pais sobre a maneira pela quais os filhos obtêm informações,
dos produtos que gostam de comprar no supermercado, o DSC foi:

Escola, casa de amigos e supermercados, Escola/Internet, eu escrevo, eu
sempre mostro o que pode comprar, Folheto, geralmente me acompanha nas
compras, Indo comigo, Internet, Internet, TV, no supermercado, nos panfletos
que chegam na caixa do correio, olhando as prateleiras, pela televisão. Anúncio
ou ver alguém comendo, quando eu compro para ela experimentar ou falo o
que é, Sempre pelas propagandas de televisão, vendo amigos comerem e
televisão, Vendo do supermercado.
Notou-se que sete pais indiracam que os filhos obtêm informações por meio da escola,
casa de amigos, supermercados e internet, um eu escrevo, um eu sempre mostro o
que pode comprar, três geralmente me acompanha nas compras, cinco folhetos,
internet e TV, um nos panfletos que chegam na caixa do correio, um sempre pelas
propagandas de televisão, 7 no supermercado ou olhando as prateleiras, 15 pais
inforam que os filhos obtem informações pela televisão.

4.3 Resultados da pesquisa com as crianças
Esta etapa descreve os resultados da pesquisa realizada com as crianças. Em relação
ao gênero, 27% são do sexo feminino e 32% do sexo masculino. A idade média foi de
8 anos. Elas frequentam desde a 2ª até a 4ª série de escolas públicas localizadas nas
regiões Oeste e Noroeste da Capital mineira.
A Figura 17 aponta com quem a criança vai ao supermercado.
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Figura 17
Pessoas com quem as crianças vão ao supermercado
Fonte: Dados da pesquisa (2017)

Os respondentes indicaram em 36% dos resultados que vão ao supermercado com a
mãe; com a família 14%; e com os pais, 11%e outros 21% apontam acompanhar (avó,
avô, avós, irmão, madrasta e pai).
A Figura 18 descreve a forma de buscar informações sobre os produtos.
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Figura 18
Busca de informações sobre os produtos do supermercado
Fonte: Dados da pesquisa (2017)

Dos 94 pesquisados 35%, ficam sabendo sobre os produtos que desejam comprar
pela televisão; por meio de propagandas (folhetos e panfletos) 8% e lendo/placas 6%,
no supermercado 7% e outros 24% obtêm informações pelos (avós, diversos, escola,
internet/computador, irmão mais velho, lista de compras, mãe/pais)
Os resultados sobre o supermercado que as crianças frequentam estao descritos na
Figura 19.
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Figura 19
Supermercado frequentado pelas crianças
Fonte: Dados da pesquisa (2017)

Os respondentes relatam que o supermercado mais frequentado é o BH
Supermercados, com 33%, seguindo-se: Dia 25%; e Epa 16%. Outros supermercados
foram informados pelas crianças somando 25% dentre eles (Apoio, Carrefour, Do
bairro, Extra, Padaria, pais e Filhos, Super Nosso, União, Varejista e Verdemar.
A Figura 20 investigou sobre a quem a criança recorre quando deseja algum produto.
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Figura 20
Pessoa a quem a criança recorre quando deseja comprar algum produto no
supermercado
Fonte: Dados da pesquisa (2017)

Dentre os 94 entrevistados 36% indicam que quando desejam comprar algum produto
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no supermercado recorrem à mãe; 13% ao pai e 12% à avó.
A Figura 21 mostra os produtos que as crianças gostam e costumam comprar quando
vão ao supermercado.
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Figura 21
Produtos de que as crianças gostam e costumam compar quando vão ao
supermercado
Fonte: Dados da pesquisa (2017)

Os respondentes apontam comprar itens básicos de mercearia, como açúcar, arroz,
batata palha, chá mate, comida, feijão, fubá, leite condensado, leite em pó, macarrão,
manteiga, óleo, ovos de galinha e de codorna, produtos de limpeza, comidas e
bebidas, sal, Toddy, 27%. Quando se trata de biscoitos e pães, o índice foi de 17%
(biscoito para o lanche, biscoitos, pães, pão de queijo, salgadinhos, sanduíche natural
e Sucrilhos). Os produtos relativos ao grupo sobremesa/guloseimas (bala, bolinho,
bolo, bombons, chocolates, chup-chup, doce de leite, doces, Fini, marshmallow,
Mentos e sorvete e de sucos/frutas (abacaxi, açaí, banana, frutas, maçã, maracujá,
melancia, morango, suco e uva) indicaram cada um, 14% das afirmativas das
crianças. Dentre os laticínios e derivados, o percentual foi de 13% (iogurte, leite, queijo
e Yakult).
A Figura 22 descreve os valores que os pais permitem que o filho gaste durante as
compras no supermercado.
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Figura 22
Quantia em dinheiro oferecida às crianças para fazerem compras quando vão ao
supermercado
Fonte: Dados da pesquisa (2017)

Os resultados da pesquisa apontaram que 44% podem gastar a quantia de até R$
20,00. 13%, Indicaram que as crianças não podem gastar com nenhum produto nas
compras de supermercado. 6% gastam acima de R$ 50,00. Dentre os produtos, as
crianças citaram: biscoito, suco, iogurte, morango, chocolate, leite, uva, melancia,
cebola, alface, tomate, lasanha, Nutela, sorvete de morango, chocolate, Sucrilhos,
cookies, todinho, balas, doces e guloseimas, frutas, iogurte, suco natural, bolo e
sorvete, açai, refrigerante, Nuggets, leite em pó, Toddy, alimentos e bebidas, bombom
recheado, bolo e suco para o café da manhã, banana e cereal.

4.4 Análise semiótica: desenhos sobre o consumo infantil no supermercado
Os desenhos analisados constituem-se em ilustrações elaborada por crianças de sete
a 11 anos, em três escolas da Capital mineira. O número dos desenhos seguiu o
codigo sequencial de aplicação nas escolas.
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Sigla das escolas participantes da pesquisa:
EECNS – Escola Estadual Caio Nelson de Sena; EEAR – Escola Estadual Aarão Reis
e MRE – Minerim Restaurante / Escolas

Desenho 1 – EECNS
Fonte: Dados da pesquisa

A criança desenhou o jardim com uma flor, o irmão, o pai, a mãe e a si própria, todos
sorrindo. Os ícones usados são representações com significados simbólicos. Ela tem
seis anos e estuda no período da tarde. Comentou que vai ao supermercado com a
mãe. Expressa alegria de estar com a família.

Desenho 2 – EECNS
Fonte: Dados da pesquisa

A criança desenhou a prateleira do supermercado com os produtos, como é colocado:
biscoitos, frutas (banana, laranja e maçã), suco com os desenhos, como o sol, leite e
todynho. Usou as cores de acordo com todos os produtos. Os ícones usados, são
representações figuradas. A criança estuda no período da tarde, vai às compras com
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a mãe, que informou que ela gosta e costuma comprar quando estão no
supermercado: leite, biscoito, iogurte, sucos e frutas. Durante as atividades, relatou
que, ocasionalmente, vai ao supermercado com o pai, sempre nos finais de semana.
Quando está na casa dos pais, gosta muito de ficar com a mãe e que o pai comprou
para ela o maior salgadão do mundo.

Desenho 3 – EECNS
Fonte: Dados da pesquisa

A criança desenhou caixas e nela colocou batatas e leite. Ilustrou o pai, a mãe e ela,
sorrindo. Usou as cores para cada produto. Os ícones usados são representações
figuradas. Ela estuda no período da tarde. Ilustra no desenho os pais no
supermercado. Mas, quando indagada, respondeu que vai às compras com a mãe.
Conhece o nome do supermercado que frequenta e os produtos de que gosta e
costuma comprar: biscoitos. A mãe diz que a filha fica sabendo de algum produto
perguntando para ela, mas a criança relata que fica sabendo pela televisão.

Desenho 4 – EECNS
Fonte: Dados da pesquisa

A criança desenhou leite e verduras, os pais, a irmã, todos com ela no supermercado.
Usou várias cores para cada produto. Os ícones usados são representações
figuradas. Ela informou que vai ao supermercado com a mãe. Gosta e costuma
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comprar: biscoitos, batata frita e biscoito recheado. Conhece o nome do
supermercado. Quando deseja alguma coisa, sempre pede para a mãe. A forma como
fica sabedo de algum novo produto é perguntando para a mãe, informação que é
confirmada pela criança ao responder a esta questão.

Desenho 5 – EECNS
Fonte: Dados da pesquisa

A criança desenhou iorgute, biscoito e balas, colocados nas prateleiras. Usou cores
para cada produto. Os ícones usados são representações figuradas. As ilustrações
representam a mãe juntamente com a criança e seu carrinho de compras. O caixa do
supermercado também foi ilustrado. Em sua volta, balas estão dispostas, lembrando
o fluxo do supermercado, que sempre próximo aos caixas, estão produtos como balas,
doces e chocolates.

Desenho 6 – EECNS
Fonte: Dados da pesquisa

A criança desenhou as prateleiras com os produtos: carne, frutas (maçã, melão e
banana), biscoito, bala, verdura e pão. Usou as cores para cada produto. Os ícones
usados são representações figuradas. Além dos produtos, a criança se desenhou
junto com a mãe no supermercado. Pelo sorriso, expressa que os momentos de
compra no supermercado proporcionam alegria. Ela conhece o supermercado onde
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compram, afirmou ir às compras com a mãe. Mas, quando indagada sobre como
conhece os produtos ela disse que não sabe. Os principais produtos de que gosta e
costuma comprar são: biscoitos e iogurte.

Desenho 7 – EECNS
Fonte: Dados da pesquisa

A criança desenhou batata, chuchu e abóbora, usando as cores para simbolizar os
produtos. Os ícones usados são representações figuradas. Enquanto outras crianças
desenharam guloseimas, esta desenhou itens de alimentação para a elaboração das
refeições.

Desenho 8 – EECNS
Fonte: Dados da pesquisa

A criança desenhou carne, verdura e frutas (laranja e maçã). Usou cores para os
produtos. Os ícones usados são representações figuradas. Ilustrou a si mesma feliz e
com o carrinho de compras. Ela estuda no período da tarde e tem seis anos. Informou
que vai às compras com a mãe. Conhece o supermercado que frequentam. Dos
produtos de que gosta e costuma comprar, citou: biscoitos variados, especialmente
biscoito de chocolate. A mãe relatou que quando deseja alguma coisa é a ela que
pede.
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Desenho 9 – EECNS
Fonte: Dados da pesquisa

A criança desenhou verduras (alface e brócolis), frutas (laranja, uva, limão, melância
e pera). Usou as cores para cada produto. Os ícones usados são representações
figuradas. Os desenhos representam produtos saudáveis, ou seja, frutas e verduras.

Desenho 10 – EECNS
Fonte: Dados da pesquisa

A criança desenhou o boneco de neve. O ícone usado é uma, representação com
significação simbólica. O desenho do boneco de neve esta associado a um brinquedo.
Esta criança de seis anos, estuda na parte da tarde e é autista. Durante as atividades,
ela não demonstrou outros interesses, por exemplo, responder às perguntas.
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Desenho 11 – EECNS
Fonte: Dados da pesquisa

A criança desenhou carrinho de cachorro-quente e balas, juntamente com seus pais
e a irmã. Usou as cores. Os ícones usado são representações figurativas. Não houve
ilustração de um supermercado. Mesmo sendo solicitado que o desenho fosse sobre
um dia no supermercado, a criança optou por ilustrar um carrinho de cachorro quente
e balas. Todos os personagens estão sorrindo, o que significa que este é um momento
feliz para esta criança.

Desenho 12 – EECNS
Fonte: Dados da pesquisa

A criança desenhou o carrinho de supermercado e as prateleiras sem nenhum
produto. Os ícones usado são representações figuradas.
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Desenho 13 – EECNS
Fonte: Dados da pesquisa

A criança desenhou frutas (manga, uva e pera). Usou cores de acordo com o produto.
Os ícones usados são representações figuradas.

Desenho 14 – EECNS
Fonte: Dados da pesquisa

A criança desenhou frutas (banana, laranja e melância), suco de caixinha, leite,
todynho, chips, biscoito recheado e batata rufles. Os ícones usado são
representações figuradas. Não houve interesse pela criança em fazer uso de cores
para ilustrar o desenho desenvolvido.
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Desenho 15 – EECNS
Fonte: Dados da pesquisa

A criança desenhou um boneco e as prateleiras de supermercado, com os produtos
colocados, destacadamente biscoito recheado. Os ícones usados são representações
figuradas. Esta ilustração lembra o boneco Frozen, podendo significar um brinquedo.
Um dia no supermercado pode ser considerado pela criança como uma brincadeira.
Esta criança de seis anos estuda no período da tarde e é autista.

Desenho 16 – EECNS
Fonte: Dados da pesquisa

A criança desenhou animais (gato, cahorro e pássaros), brinquedos (carrinho e
boneco), personagens de desenho animado, casa, carrinho, coleguinhas, mamãe e
irmãos. Os ícones usados são representações simbólicas. Não houve nenhuma
representação sobre um dia no supermercado. Ela ilustrou imagens de seu cotidiano
em casa. Não demonstrou interesse pelo uso de cores.
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Desenho 17 – EECNS
Fonte: Dados da pesquisa

A criança desenhou uma maçã, sorvete, pão e batata palha. Usou as cores para cada
produto. Os ícones usado são representações figuradas. Esta criança tem sete anos,
vai às compras com a mãe. Conhece o supermercado que frequentam, conhece os
produtos que deseja pela televisão. Quando deseja algo, pede à mae. Os produtos
que gosta e costuma comprar são: batata palha, feijão, sorvete e arroz.

Desenho 18 – EECNS
Fonte: Dados da pesquisa

A criança desenhou os produtos em formas geométricas, chocolate e biscoito. Os
ícones usado são representações figuradas. É uma criança de sete anos, estuda no
período da tarde, vai ao supermercado com o pai, conhece o supermercado que
frequenta, mas quando deseja algum produto pede à mãe. Por meio da televisão, sabe
sobre os produtos que deseja. Dentre os produtos de que gosta e costuma comprar
estão: carne, arroz e feijão.
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Desenho 19 – EECNS
Fonte: Dados da pesquisa

A criança desenhou uma barra de chocolate Nestlê. Usou as cores. Os ícones são
representações figuradas. Vai ao supermercado com os avós, disse que se informa
pela lista que a avó faz, assim diz o que deseja para os avós. Costuma comprar junto
com os avós chocolate e papel higiênico.

Desenho 20 – EECNS
Fonte: Dados da pesquisa

A criança desenhou os produtos em fileiras: manteiga, leite, iorgute, arroz, feijão,
picolé, balas. Usou cores para cada produto. Os ícones usados são representações
figuradas. Ela vai às compras com a família. Conhece o supermercado que frequenta,
fica sabendo sobre os produtos pela televisão e é para a mãe que pede o que quer
comprar. Dos produtos de que gosta e costuma comprar estão: picolé, escova de
dente, iogurte, manteiga, arroz, leite, feijão e bala.
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Desenho 21 – EECNS
Fonte: Dados da pesquisa

A criança desenhou biscoito, todinho e barra de chocolate. Os ícones usados são
representações figuradas. Não houve interesse em usar cores no desenho.

Desenho 22 – EECNS
Fonte: Dados da pesquisa

A criança desenhou verdura, usando as cores.

Desenho 23 – EECNS
Fonte: Dados da pesquisa

Esta criança tem oito anos, estuda no período da tarde. Desenhou computador e tablet
Sansung. A criança justitficou o desenho dizendo: “Porque eu gosto de jogar neles”.
Mencionou dois supermercados e uma padaria onde acompanha a mãe e o irmão
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para fazer as compras. Se deseja algum produto, pede à mãe. Entre os produtos de
que gosta e costuma comprar estão: ovos, queijo, pão de forma, leite, Toddy, suco,
frango, hamburguer e pão.

Desenho 24 – EECNS
Fonte: Dados da pesquisa

A criança desenhou chocolate, cereal, chips, fruta (laranja), Yakut, sorvete e balas.
Durante as atividades, a criança não soube responder às perguntas sobre os hábitos
de consumo e com quem vai ao supermercado. Informou que gosta de comprar
banana, biscoito, sorvete, leite e salgadinho.

Desenho 25 – EECNS
Fonte: Dados da pesquisa

Desenhou frutas (uva, maçã, pêra, melância e morango), o carrinho do supermercado,
ela e um adulto, que a acompanha. Os ícones usados são representações figuradas.
Esta criançatem nove anos. Não houve interesse em utilizar as cores para finalizar o
desenho. Relatou que vai com o avó ao supermercado. Reconhece o supermercado
onde costumam comprar. Quando deseja um produto, “não pede” a ninguém.
Contudo, informou que o que mais gosta e costuma comprar são frutas (uva).
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Desenho 26 – EECNS
Fonte: Dados da pesquisa

A criança desenhou cenoura e laranja. Os ícones usados são representações
figuradas. Ele tem sete anos e estuda no período da tarde. Vai ao supermercado com
a mãe. Reconhece o supermercado onde fazem as compras. Quando deseja algum
produto, pede à mãe. Durante as atividades, comentou que o presente de natal é a
forma como fica sabendo dos produtos. Mostrou uma bolsinha da Barbie, presente do
irmão no Natal. Dentre os produtos de que gosta e costuma comprar estão: cereal,
biscoito e iogurte.

Desenho 27 – EECNS
Fonte: Dados da pesquisa

A criança desenhou Bis, batata Rufles e doce. Tem seis anos. Costuma ir às compras
de supermercado com a avó. Soube informar o nome do supermercado que
frequentam. Quando deseja algo, pede para a avó. Sabe sobre os produtos que deseja
pela televisão. Informou não receber dinheiro dos pais para as compras. Ela não teve
interesse em utilizar cores para finalizar sua ilustração.
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Desenho 28 – EECNS
Fonte: Dados da pesquisa

A criança desenhou todinho, pão e biscoito recheado. Os ícones usados são
representações figuradas. Com seis anos, disse ir ao supermercado com a mãe. Citou
o nome do supermercado que frequentam. Quando deseja algo, pede à mãe. Para
ficar sabendo dos produtos que deseja, declarou: “Lendo”. Os produtos que menciona
comprar são os “produtos de limpeza”.

Desenho 29 – EECNS
Fonte: Dados da pesquisa

A criança desenhou chocolate, suco de caixinha (uva), biscoito, Cebolitos (chips) e
refrigerante (Coca-Cola). Os ícones usados são representações figuradas. Esta
criança tem seis anos. Informou que vai às compras com os pais e o irmão. Gosta de
compar biscoitos e recebe R$ 100,00 para gastar nas compras. Informa-se sobre os
produtos que deseja comprar pela televisão.
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Desenho 30 – EECNS
Fonte: Dados da pesquisa

Desenhou frutas, banana e morango, biscoito, iorgute e suco de caixinha. Usou as
cores para cada produto. Os ícones usados são representações figuradas. Esta
criança tem sete anos e vai ao supermercado com a mãe. Sabe sobre os produtos
que deseja comprar pelos panfletos que chegam na caixa do correio, além de ler as
placas. Quando deseja algo, pede para à mãe e à avó. Afirmou que os pais permitem
gastar até R$100. O que mais gosta de comprar são: biscoito, suco, iogurte, morango
e chocolate.

Desenho 31 – EECNS
Fonte: Dados da pesquisa

A criança desenhou chips, suco de uva e biscoito recheado. Usou as cores para cada
produto. Os ícones usados são representações figuradas. Ela tem oito anos. Soube
informar o supermercado que frequenta. Quando deseja algo, é para a mãe que pede.
Sobre os produtos que deseja comprar, os conhecec pelos panfletos e pela televisão.
Os pais não dão nenhum dinheiro para gastar no supermercado.
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Desenho 32 – MRE
Fonte: Dados da pesquisa

A criança desenhou bala de morango e de banana. Os ícones usados são
representações figuradas. Ela reconhece o supermercado em que vai com o pai.
Quando deseja algum produto pede ao pai. Gosta de comprar alimento infantil (bala,
suco e biscoito) e, às vezes. Brinquedo. Ela pode gastar até R$10,00. Com esse
dinheiro, compra bala. O pai afirma levá-la ao supermercado para conceder
autonomia.

Desenho 33 – EEAR
Fonte: Dados da pesquisa

A criança desenhou iorgute, pão e biscoito. Os ícones usados são representações
figuradas. A criança sabe em qual supemercado vai às compras. Citou, inclusive, dois
estabelecimentos. Vai com os pais ao supermercado, os quais não permitem que ela
gaste nas compras, mas costumam dar R$ 6,00 para a compra de biscoito. Informase sobre os produtos que gosta de comprar por meio da televisão e de propagandas.
Ela gosta mais de comprar: biscoitos, guloseimas. leite, pão, sorvete e frutas.
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Desenho 34 – EEAR
Fonte: Dados da pesquisa

Ela desenhou iorgute, nuggets e biscoitos recheados. Usou cores para cada produto.
Os ícones usados são representações figuradas. Ela desenhou alimentos de que
gosta. Quando vai às compras, acompanha a irmã e a avó. Para saber dos produtos
que gosta, utiliza panfletos da rua. Sempre pede à avó. Reconhece o supermercado
que frequenta. Os produtos de costuma comprar são: leite, biscoito, arroz, feijão,
mateiga, ovo, bombom, cotonete e papel higiênico. Ela afirma que os pais dão R$
50,00 para gastar nas compras e que ela compra sorvete de morango.

Desenho 35 – EECN
Fonte: Dados da pesquisa

A criança desenhou arroz e feijão. Os ícones usados são representações figuradas.
Ela não soube informar sobre o supermercado que costumam comprar. As ilustrações
remetem a alimento básico como o arroz e feijão. Diferente das outras crianças, não
ilustrou doces, guloseimas etc.
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Desenho 36 – EEAR
Fonte: Dados da pesquisa

Desenhou leite, biscoito, todinho, verdura e chocolate, pão, geladeira cheia de
produtos, além da propría imagem e a de sua mãe. Usou as cores para cada produto.
Os ícones usados são representações figuradas. Ela gosta e costuma comprar
verduras, leite e Toddy, biscoito e frutas. O valor permitido para gastar é de R$ 20,00.
Recorre aos pais quando quer algo. Sabe sobre os produtos quando vai ao
supermercado, alé de se informar pelo computador. Disse o supermercado que
frequentam.

Desenho 37 – EEAR
Fonte: Dados da pesquisa

A criança desenhou picolé, sorvete, bolo, leite, balas, pirulito e chips. Ela soube
informar o supermercado que frequenta.
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Vai às compras, esporadicamente, com o irmão. Quando deseja algo, pede à avó. Não
recebe nenhum dinheiro para gastar nas compras. Dos produtos de que gosta e
costuma comprar estão: “besteiras”, comida e biscoito. Para se informar sobre os
produtos que deseja comprar, lê o jornal.

Desenho 38 – EEAR
Fonte: Dados da pesquisa

A criança desenhou sorvete. Usou cores para o produto. Não costuma frequentar o
supermercado com a mãe, que afirma: “Eu não levo. É muito dificil ela ir”. Ela gosta
de biscoito, Iogurte, leite em pó, leite condensado, sorvete etc. Sabe o supermercado
que os pais fazem as compras. Quando deseja algum produto, pede ao pai e à avó.
Para saber sobre os produtos, vê na televisão. Gosta de comprar: leite, leite em pó e
papel higiênico. Quando recebe algum dinheiro, é a quantia de R$ 5,00. Compra leite
em pó.

Desenho 39 – EEAR
Fonte: Dados da pesquisa

A criança desenhou macarrão, feijão e arroz. Não houve interesse em utilizar cores
para finalizar a ilustração. Ela vai ao supermercado com os avós. Informa-se sobre os
produtos no supermercado e por folhetos. Reconhece e cita quatro estabelecimentos
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que costuma comprar. Quando deseja algum produto, pede à avó. Dentre os produtos
de que gosta e costuma comprar estão: arroz, feijão, açúcar, óleo, biscoito, manteiga,
leite, Toddy e salsicha. Quando recebe dinheiro para as compras é a quantia de R$
5,00.

Desenho 40 – EEAR
Fonte: Dados da pesquisa

A criança desenhou frutas, são elas: maçã, morango e melância. Ela vai ao
supermercado com a mãe e a avó. Sabe sobre os produtos quando sai de casa e
pelas placas, Se deseja algum produto pede à mãe. Dos produtos de que gosta e
costuma comprar afirmou ser: frutas, chocolate, ovo, pão, suco e verduras. Ganha a
quantia de R$ 5,00 durante as compras que é sempre gasto com chocolate.

Desenho 41 – EEAR
Fonte: Dados da pesquisa

A criança desenhou picolé. Ela gosta de consumir biscoito e guloseimas. Sente-se
feliz indo ao supermercado.
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Desenho 42 – EEAR
Fonte: Dados da pesquisa

Desenhou iorgute, chocolate e biscoito em prateleiras, separando os produtos. Disse
acompanhar a mãe ao supermercado, soube informar onde fazem as compras.
Costuma avisar a mãe sobre os produtos que estão acabando. Fica sabendo sobre
os produtos que deseja pelas propagandas. Dentre os produtos de que mais gosta
estão: biscoitos, iogurtes, ovo, leite, óleo, pão e Toddy. Recebe da mãe R$ 3,00 e
gasta em biscoito e iogurte.

Desenho 43 – EEAR
Fonte: Dados da pesquisa

A criança desenhou picolé, bala, suco, Coca-Cola, bombom e bala. Os ícones usados
são representações figuradas. Ela vai às compras com a família. Sabe sobre os
produtos pela televisão e gosta de comprar biscoitos, refrigerantes, doces, iogurtes
etc.
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Desenho 44 – EEAR
Fonte: Dados da pesquisa

A criança desenhou Sucrilhos e suco de caixinha. Usou cores para cada produto. Os
ícones usados são representações figuradas. Ela informa o supermercado em que
vão fazer compras, junto com o pai e a mãe. Fica sabendo dos produtos que deseja
quando é levado para casa e pelos folhetos levados pela mãe. Quando deseja algo,
pede ao pai. Dos produtos de que gosta e costuma comprar estão: Toddy, biscoitos,
Sucrilhos, arroz, leite, óleo, sorvete e papel higiênico. Costuma receber a quantia de
R$ 6,00. Gasta com alimentos e bebidas.

Desenho 45 – EEAR
Fonte: Dados da pesquisa

A criança desenhou gelatina. Usou cores para o produto. Os ícones usados são
representações figuradas. Para saber dos produtos, a televisão e o mercado são
citados pela criança. Soube informar o supermercado em que costuma fazer compras.
Quando deseja algum produto, pede ao pai. Dos itens de que mais gosta e costuma
comprar são: chocolate, biscoitos e gelatina e cereal.
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Desenho 46 – MRE
Fonte: Dados da pesquisa

A criança desenhou panetone, Kit Kat, Nutella e baton, em prateleiras. Esta criança
tem nove anos. Relatou que vai fazer compras com a família. Fica sabendo dos
produtos pela TV. Costuma procurar o produto. Se não achar pergunta a um
funcionário. Dos produtos de que gosta e costuma comprar são: frutas, carnes e
doces. Afirma não receber nenhum valor da família para fazer compras no
supermercado, mas se recebesse compraria Nutella.

Desenho 47 – EEAR
Fonte: Dados da pesquisa

A criança desenhou Sucrilhos e todinho. . Acompanha a mãe ao supermercado.
Contudo, não pode opinar sobre as compras. apenas obedece. Reconhece o
supermercado que frequentam. Busca informações sobre os produtos que deseja pela
televisão. Relatou que recebe cerca de R$ 10,00 para fazer as compras no
supermercado. Com esse dinheiro, compra queijo e ovos. Quando deseja algum
produto, pede ao avô.
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Desenho 48 – EEAR
Fonte: Dados da pesquisa

A criança desenhou Sucrilhos e iorgute. Ela tem nove anos. Vai ao supermercado com
a mãe. Busca informações sobre os produtos que deseja pela televisão. Reconhece
o supermercado em que a família faz as compras. Recebe R$ 3,00 e gasta com
chocolate. Costuma comprar: biscoito, iogurte Danone, etc.

Desenho 49 – EEAR
Fonte: Dados da pesquisa

A criança desenhou suco de caixinha. Ela vai às compras com a mãe, mas é instruída
a não pedir muita coisa. Quando deseja algum produto, solicita à mãe. Dentre os
produtos de que mais gosta e costuma comprar estão: biscoito e iorgurte. Contudo,
quando recebe a quantia de R$ 2,50 na hora das compras de supermercado gasta
comprando chá matte e presunto. Ela reconhece o supermercado que a familia
frequenta.

105

Desenho 50 – EEAR
Fonte: Dados da pesquisa

A criança desenhou Coca-Cola. Ela vai ao supermercado com a mãe. Esta atividade
permite que ela ganhe autonomia. Recebe cerca de 30% do valor da compra. Se
deseja algum produto, pede à avó. As informações sobre os produtos que deseja
recebe vê pela televisão ou internet. Costuma comprar: biscoito, refrigerantes, doces,
leite em pó, ovos, frutas, chocolate e macarrão. Dos R$ 6,00 que recebe da mãe ela
compra biscoitos.

Desenho 51 – EEAR
Fonte: Dados da pesquisa

A criança desenhou biscoito e iorgute em prateleiras. Ela vai ao supermercado com
a mãe. Fica sabendo sobre os produtos que deseja pela casa da avó. Se deseja algum
produto, pede à mãe. Informa o supermercado que faz compras. Quando recebe a
quantia de R$ 20,00 compra chocolate, ovo de codorna e biscoitos.
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Desenho 52 – EEAR
Fonte: Dados da pesquisa

A criança desenhou bala e pirulito.

Ela acompanha os pais ao supermercado para

ter noção de valores e saber com é a realidade da vida. Fica sabendo dos produtos
que deseja através de panfletos, TV e avô. Quando deseja algum produto, pede ao
avô. Sabe informar o supermercado que frequentam, recebe cerca de R$ 12,00 para
gastar no supermercado. Dos produtos de que gosta e costuma comprar estão:
biscoito, doce, bala, iogurte, arroz e feijão.

Desenho 53 – EEAR
Fonte: Dados da pesquisa

A criança desenhou biscoito trakinas.

Ela recebe informações por influência das

propagandas da TV, através da mídia. Não é permitido nenhuma interferência por
parte da criança nas compras. A mãe afirma: “Pois quem faz as compras da casa sou
eu”. Contudo, a criança informa que vai às compras com o pai. Fica sabendo dos
produtos que deseja quando vai à casa dos avós. Relata o supermercado que vão
fazer compras. Dos produtos de que gosta e costuma comprar estão: biscoitos, pão,
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leite, açúcar, arroz e feijão. Se deseja algum produto, pede à avó. Informa receber R$
10,00 para gastos no supermercado. Com este dinheiro, compra biscoito.

Desenho 54 – EEAR
Fonte: Dados da pesquisa

A criança desenhou doce e usou cores. Ela vai ao supermercado com os pais. Obtém
informações sobre os produtos que deseja pela televisão. Reconhece o supermercado
em que vão fazer compras. Não recebe nenhum valor para gastar no supermercado.
Dos produtos de que gosta e costuma comprar estão: leite, arroz e Toddy. Quando
indagada sobre o supermercado que costumam comprar, soube informar.

Desenho 55 – EEAR
Fonte: Dados da pesquisa

A criança desenhou biscoito doritos e usou cores. Vai ao supermercado por ser
considerada uma criança muito esperta pelos pais. No supermercado, olha e se acha
interessante, pergunta se pode comprar, afirma a mãe. Para saber sobre os produtos
que deseja comprar, olha as placas e os folhetos. Gosta e costuma comprar sorvete,
açaí, salgadinhos, iogurte, Ruffles, Doritos, acaí, esmalte e brilho. Com os R$ 13,00
que recebe dos pais, compra biscoitos, refrigerantes etc. Se deseja algum produto,
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pede à avó. Soube informar o supermercado em que fazem compras.

Desenho 56 – EEAR
Fonte: Dados da pesquisa

A criança desenhou biscoito no pacote e barra de chocolate. Ela vai ao supermercado
com a mãe. Fica sabendo sobre os produtos pela internet e televisão. Se deseja algum
produto, pede à mãe. Recebe 10,00 e compra Sucrilhos.

Desenho 57 – EEAR
Fonte: Dados da pesquisa

A criança desenhou bolo de leite condensado. Vai com a avó fazer compras. Fica
sabendo informações sobre os produtos pela televisão e pela avó que a avisa.
Reconhece o supermercado que frequentam. Recebe R$ 100,00 para compras. Com
esse dinheiro, compra bolo e sorvete. A mãe afirma: “Porque ele gosta e só compra
sorvete”.

109

Desenho 58 – EEAR
Fonte: Dados da pesquisa

A criança desenhou uma caixa de bombom e usou cores. Vai ao supermercado com
os pais. Fica sabendo dos produtos sempre pelas propagandas. Informa o
supermercado que vão as compras. Recebe cerca de R$ 3,50 para gastar. Com esse
dinheiro compra bala e chocolate. Dos produtos de que gosta e costuma comprar
citou: leite, biscoitos, cereais e caixa de bombom.

Desenho 59 – EEAR
Fonte: Dados da pesquisa

A criança desenhou biscoitos. Faz compras com os avós. Reconhece o supermercado
onde compram e menciona, ainda, a padaria como estabelecimento de compras. Se
deseja algum produto, pede à avó. Costuma comprar: biscoito sabor de chocolate e
iogurtes variados. Recebe R$ 3,00 dos pais para compras.
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Desenho 60 – EEAR
Fonte: Dados da pesquisa

A criança desenhou biscoitos. As compras são feitas pelo pai, que a leva junto. Sabe
das informações sobre os produtos pela televisão. Se quer algum produto, pede ao
avô. Informou que faz compras em um supermercado do bairro. Costuma comprar:
biscoitos, arroz, fubá, leite e Toddy. Recebe R$ 5,00 dos pais para comprar Toddy.

Desenho 61 – EEAR
Fonte: Dados da pesquisa

A criança desenhou carrinho e boneco. Faz as compras com a mãe. Fica sabendo
sobre os produtos olhando as prateleiras e lendo. Se deseja algum produto, pede à
avó. Costuma comprar: pão, ovo e biscoito. Contudo, não recebe nenhum valor para
compras durante as compras no supermercado.
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Desenho 62 – EEAR
Fonte: Dados da pesquisa

A criança desenhou iogurte. Vai às compras com os avós. Fica sabendo sobre os
produtos pela televisão. Se deseja algum produto, pede à avó. Recebe R$ 10,00 para
compras. Com esse dinheiro compra iogurte, pão e chocolate.

Desenho 63 – MRE
Fonte: Dados da pesquisa

A criança desenhou uma melancia. Vai às compras com os pais. Fica sabendo sobre
os produtos que deseja comprar na escola, casa de amigos e supermercados. Se
deseja algum produto, pede aos dois. Não existe um valor para dar à criança, a ideia
dos pais é que ela não abuse no valor. Ela pode só coisas dentro do planejado. Ou
seja, não muda as compras. Dos itens que costuma comprar estão: frutas, melancia
e mentos.
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Desenho 64 – MRE
Fonte: Dados da pesquisa

A criança desenhou chocolate e disse ir às compras com a mãe. Fica sabendo dos
produtos pela televisão, escola, além da propaganda nos intervalos da Casa do
Mickey. Reconhece o supermercado que frequentam. Não soube informar se recebe
dinheiro para as compras, mas sabe que gosta de compar balas.

Desenho 65 – MRE
Fonte: Dados da pesquisa

A criança desenhou um cacho de uva. Vai às compras com o pai. Informa o
supermercado que frequenta. Afirmou comprar frutas em geral. Recebe dos pais R$
100,00. Compra leite, morango, uva, melancia, cebola, alface e tomate.
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Desenho 66 – MRE
Fonte: Dados da pesquisa

A criança desenhou uma banana e uma manga. Tem permissão para interferir nas
compras, uma vez que as negociações geram automonia, afirma a mãe. Não recebe
um valor monetário, sim um item. Pode influenciar nas compras se tiver em condições
iguais de preço. Para saber sobre os produtos vê televisão, jornais e panfletos. Se
deseja algum produto, pede à avó e a mãe. Costuma comprar, em geral, coisas de
criança: iogurte, biscoito, leite fermentado, frutas, Yakult e cereal.

Desenho 67 – EECNS
Fonte: Dados da pesquisa

A criança desenhou banana e maça, verdura/alface, biscoitos sorvete, balas e sucos.
Ela acompanha os pais nas compras de supermercado, para se sentir parte desse
momento. Fica sabendo dos produtos que deseja comprar por meio do conhecimento
prévio do produto. Os pais declararam: “Em geral, eu estipulo o que ela pode comprar”.
Se deseja algum produto, pede à mãe. Ela afirma que a mãe não dá dinheiro. Costuma
comprar: , citou: biscoito, sorvete, queijo, fruta, iogurte, salgadinho e doces em geral.
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Porém não é sempre que a mãe permite.

Desenho 68 – EECNS
Fonte: Dados da pesquisa

A criança desenhou laranja, Coca Cola, brigadeiro, chup-chup e balas Fini. Ela
acompanha a mãe ou tias ao supermercado. Fica sabendo dos produtos pela
televisão. Recebe R$ 12,00 do pai para gastar no supermercado. Dos produtos de
que gosta e costuma comprar, citou: marshmallow, chup-chup, Fini, Coca Cola, doce
e sorvete.

Desenho 69 – EECNS
Fonte: Dados da pesquisa

A criança desenhou bombom, balas, cholcolates e biscoitos. Segundo ela, não existe
limite de valor a gastar. Os pais não dão dinheiro, eles compram o que julgam
necessário. Costuma comprar: guloseimas, bolachas, carne, linguiça e açaí.
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Desenho 70 – EECNS
Fonte: Dados da pesquisa

A criança desenhou bolo, bala de mel, maçã, abacaxi, Coca-Cola e laranja. Sabe
informar o supermercado que fazem as compras. Busca informações sobre os
produtos na televisão. Se deseja algum produto, pede à mãe. Dos produtos que mais
gosta e costuma comprar estão: bolachas, balas e doces. Afirma que a mãe não dá
dinheiro.

Desenho 71 – EECNS
Fonte: Dados da pesquisa

A criança desenhou biscoito, sorvete e bombom. Vai ao supermercado com o pai, a
mãe e os irmãos. Recebe informações sobre os produtos por meio de propagandas e
da televisão. Se deseja algum produto, pede ao pai e à mãe. Recebe deles R$ 2,00 e
compra sorvete.
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Desenho 72 – EECNS
Fonte: Dados da pesquisa

Desenhou maçã, suco e brinquedos, boneco e bicicleta. Vai às compras com a família
avó, mãe, irmã e o avô. Se informa sobre os produtos pela televisão, anúncio ou ao
ver alguém comendo. Sabe informar o supermercado que fazem as compras. Quando
deseja algum produto, pede à mãe. Menciona dentre os produtos de que gosta de
comprar: brinquedos e pratinho com roda redonda. Não recebe dinheiro dos pais
Compra bolachas, Sucrilhos e iogurte.

Desenho 73 – EECNS
Fonte: Dados da pesquisa

A criança desenhou frutas quiuí e maçã. Vai às compras com os pais. A mãe produz o
desejo dos produtos, já que é a única fonte de informação. Se deseja algo, pede aos
pais. Costuma comprar frutas. Não recebe dinheiro dos pais.
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Desenho 74 – EECNS
Fonte: Dados da pesquisa

A criança desenhou ela e a mãe no supermercado comprando banana, bala, bombom
e flores. Colocou os produtos no carrinho de compras. Os ícones usados são
representações simbólicas. Se deseja algum produto, pede para os pais. Costuma
comprar:

bombom, melância, banana, uva, chocolates, iorgures, torradas. Sabe

informar o supermercado que fazem compras. Recebe dos pais R$ 5,00 e compra
sorvete.

Desenho 75 – MRE
Fonte: Dados da pesquisa

A criança desenhou morangos. As compras são feitas pelo pais, que permitem que a
criança o acompanhe. Dos produtos de que gosta e costuma comprar estão: morango,
uva, avacaxi e maracujá. Além destes, iogurte, Sucrilhos e, às vezes, guloseimas.
Quando deseja algo, pede ao “papai”. Recebe R$ 10,00 e compra morango, leite e
uva.

118

Desenho 76 – MRE
Fonte: Dados da pesquisa

A criança desenhou “goiabinha”, leite, chocolate, suco, pera, maçã, laranja, banana,
uva e sorvete. Vai ao supermercado com a madrastra, que julga importante que a
criança aprenda a lidar com o dinheiro. Costuma comprar: Danoninho, Easy Ice, suco
e leite. Sua fonte de informação é a televisão. Reconhece o supermercado que
costumam comprar. Se deseja algo, pede ao pai. Recebe dos pais a quantia de R$
10,00 e gasta com frutas.

Desenho 77 – MRE
Fonte: Dados da pesquisa

A criança desenhou uma maçã. Vai ao supermercado com o pai. Como não come
quase nada, segundo os pais, a entrevistada pode escolher seus iogurtes e
chocolates. Se informa sobre os novos produtos pela televisão e também pelo áudio
que há no supermercado. Soube informar o supermercado que frequentam. Recebe
R$ 9,00 do pai e compra bombom recheado.
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Desenho 78 – MRE
Fonte: Dados da pesquisa

A criança desenhou um saco de balas. Vai às compras com a mãe. Para ficar sabendo
sobre os produtos que deseja, “lê a lista da mãe sem ela perceber”. Se deseja algum
produto, pede à mãe. Dentre os produtos de que gosta e costuma comprar estão: Bala
Fini, chocolate em barra, doces e frutas. Recebe R$ 6,50 do pai e R$ 2,00 da mãe.
Às vezes, compra balas, às vezes compra biscoitos.

Desenho 79 – MRE
Fonte: Dados da pesquisa

A criança desenhou bombom e vai ao supermercado com a avó. Reconhece o
supermercado que costumam comprar. Se deseja algo, pede à avó. Rcebe R$ 10,00
reais e compra bala.
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Desenho 80 – MRE
Fonte: Dados da pesquisa

A criança desenhou salgadinho e disse que vai ao supermercado com a mãe. Sabe
sobre os produtos no supermercado. Dos produtos de que gosta e costuma comprar
cita feijão e presunto. Não soube informar se recebe valor para gastar no
supermercado. Quando deseja algo, pede à mãe.

Desenho 81 – MRE
Fonte: Dados da pesquisa

A criança desenhou carne, biscoito, Sucrilhos, todinho e suco. Não houve o uso de
cores para finalizar a ilustração. A criança vai ao supermercado com a madrastra. Dos
produtos que costuma comprar estão: Waffles, chocolate, biscoito e Sucrilhos.
Informa-se sobre os produtos pela televisão. Se deseja algo, pede ao pai. Recebe dos
a quantia de R$ 10,00 e gasta com suco natural.
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Desenho 82 – MRE
Fonte: Dados da pesquisa

A criança desenhou abacaxi, Nuggets, bolo, suco de pêssego e Nutella. Vai ao
supermercado com a mãe e o reconhece. Sabe informações sobre os produtos que
deseja comprar pela internet. Se deseja algum produto, pede ao avô. Dos produtos
que costuma comprar citou: chocolate, balas, frutas, Nuggets e hambúrguer. Recebe
R$ 40,00 e compra sorvete.

Desenho 83 – MRE
Fonte: Dados da pesquisa

A criança desenhou Nutella, bala Fini, Nuggets, pirulito, manga, maçã e milho. Vai às
compras com a mãe. Informa-se sobre os produtos que deseja pela internet.
Reconhece o supermercado que frequenta. Se deseja algo, pede ao avô. Dos
produtos que mais gosta, estão: frutas, sanduíche natural e Nuggets. Recebe R$
40,00 e compra açaí.
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Desenho 84 – MRE
Fonte: Dados da pesquisa

A criança desenhou bala fini, bolo e milho verde. Acompanha a mãe nas compras de
supermercado. Sabe sobre os produtos que gostaria de comprar pela escola e
internet. Dos produtos de que gosta e costuma comprar estão: cookies, revistinha,
lanche da escola, pão, pão de queijo, Nuggets e maçã. Não soube dizer se recebe
alguma quantia para gastar no supermercado.

Desenho 85 – MRE
Fonte: Dados da pesquisa

A criança desenhou Nutella. Vai às compras com o pai (liberdade). Busca informações
sobre os produtos que deseja pela internet e panfletos. Soube informar o
supermercado em que fazem compras. Quando deseja algum produto, pede ao tio.
Recebe R$ 50,00 e compra lasanha e Nutella. Dentre os produtos de que gosta e
costuma comprar estão: biscoito e chocolate em pó.
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Desenho 86 – MRE
Fonte: Dados da pesquisa

A criança desenhou leite, pão e iogurte. Não existe um valor definido. O que vale é o
valor nutricional. Busca informações sobre os produtos que deseja pela televisão. Se
deseja algum produto, pede para toda família, o mais perto. Dentre os produtos de
que deseja estão: qualquer coisa com chocolate, iogurte e refrigerante.

Desenho 87 – MRE
Fonte: Dados da pesquisa

A criança desenhou chocolate, balas Fini e bombom. Ela vai ao supermercado com
mãe ou pai. Sabe sobre os produtos que deseja comprar por propagandas da
televisão. Por exemplo, Kit Kat meio amargo conheceu pela TV. Sabe informar o
supermercado em que fazem compras e menciona, inclusive, que compram onde
estiver mais barato. Quando deseja algum produto, pede ao pai. Recebe R$ 20,00 e
compra açaí e sorvete. Mas do que mais gosta e costuma comprar é doce.
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Desenho 88 – MRE
Fonte: Dados da pesquisa

A criança desenhou biscoito de morango. Vai às compras com a mãe. Busca
informações sobre os produtos que deseja pela televisão. Se deseja algum produto,
pede à mãe. Costuma comprar: suco, biscoito para o lanche, pão, bolinho e banana.
Não soube informar se recebe algum valor para fazer compra no supermercado.

Desenho 89 – MRE
Fonte: Dados da pesquisa

A criança desenhou bombom Sonho de Valsa. Ela vai às compras com a mãe. Sabe
os produtos que deseja comprar na escola. Se deseja algum produto, pede à irmã.
Informa o supermercado que frequentam. Recebe R$ 10,00 para comprar balas,
doces e guloseimas.
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Desenho 90 – MRE
Fonte: Dados da pesquisa

A criança desenhou balas Fini. Se informa sobre o produto que deseja pelo irmão
mais velho. Se deseja algum produto, é ao pai que recorre. Recebe R$ 8,00 para
gastos no supermercado. Costuma comprar: danoninho, balas, biscoito recheado e
Sucrilhos.

Desenho 91 – MRE
Fonte: Dados da pesquisa

A criança desenhou leite condensado. Fica sabendo sobre os produtos que gostaria
de compar pela televisão. Se deseja algo, à mãe que ela recorre. Sabe informar o
supermercado que frequentam. Não sabe sobre o valor que recebe; sabe que é só
colocar no carrinho. Dentre os produtos de que gosta e costuma comprar citou
Biscoito, iogurte, leite, nescau, granulado e leite condensado.
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Desenho 92 – MRE
Fonte: Dados da pesquisa

A criança desenhou biscoito e barra de chocolate. Os ícones usados pela são
representações figuradas. Ela vai ao supermercado com a mãe. Busca informações
sobre os produtos dentro de casa, panfletos e internet. Se deseja algum produto, pede
à avó. Sabe informar o supermercado que fazem as compras. Dentre os produtos de
que gosta e costuma comprar estão: iogurte, biscoito, todinho e fruta. Recebe R$
10,00.

Desenho 93 – MRE
Fonte: Dados da pesquisa

A criança desenhou bolo. Vai ao supermercado com a familia (mamãe, papai e irmã).
Informa-se sobre os produtos vendo o supermercado e porque gosta de chocolate.
Quando deseja algum produto, pede à mãe. Sabe dizer em qual supermercado fazem
as compras. Dos produtos de que gosta e costuma comprar estão: bala, iogurte. Não
recebe nenhum valor, mas é orientada a “gastar pouco, gastar menos para comprar
outra coisa, comida, verdura e legumes.
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Desenho 94 – MRE
Fonte: Dados da pesquisa

A criança desenhou um carrinho de compras e uma caixa de leite condensado. Ela
vai ao supermercado com a família (mamãe, papai e irmão). Fica sabendo sobre os
produtos na escola e indo ao supermercado. Sabe informar o nome do supermercado
que fazem compras. Se deseja algum produto, pede à mãe. Dos produtos de que
gosta e costuma comprar estão: suco de caixinha, Sucrilhos, verdura, lasanha, salada
e macarrão. Recebe R$ 30,00 e compra bolo e suco para o café da manhã.

4.4.1 Resultados da tabulação dos desenhos
Os resultados da Tabela 12 representam a tabulação dos desenhos utilizados na
análise semiótica.

Tabela 13
Tabulação dos desenhos da análise semiótica
Item

Continua
Freq
Abs
%

Açougue: Carne e Nuggets
Biscoitos: Biscoito Danix, Biscoito de morango e Biscoito recheado

4
18

1,732

Brinquedos: Boneco, Boneco do Frozen e carrinho
Diversos: Bairro, Casa, Coleguinhas, Criança, Irmão e irmã, irmãos, Mamãe, Papai,
Papai e mamãe, Praça e Prateleiras
Doces e guloseimas: Balas, Balas Fini, Balas de banana e Balas de morango, Barra de
chocolate, Bombom, Bombom sonho de valsa, Caixa de chocolate, Cebolitos, Chips,
Chocolate, Doce, Doritos, Gelatina, Goiabinha, Nutella, Picolé, Pirulito, Saco de balas,
Salgadinho, Sorvete, Sorvete de abacaxi e Sucrilhos,

8

3,463

30

7,792

12,987

57
24,675

Conclusão
Item

Freq
Abs

%
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Eletrodomésticos: Geladeira cheia de produtos

1

Higiene Pessoal: Escova de dente,

1

Hortifrut: Abacaxi, Abóbora, Banana, Batata, Chuchu, laranja, Maçã, Manga, Melânica,
Milho, verde, Morango, Pera, Uva, Verdura e Saquinho de uva

48

Informática: Computador e Tablet

2

Laticínios: Leite e iogurte

17

Mercearia: Arroz, Feijão, Leite condensado, Macarrão, Manteiga, Toddy e Todinho

14

Padaria: Bolo e Bolo de leite condensado, Pão e Pizza

13

Refrigerantes: Coca cola

2

Sucos: Limonada, suco de caixinha e suco de pêssego

10

Utensílios

1

Caneca com leite

1

Utensílios do supermercado: Carrinho de supermercado

5

Total
Fonte: Dados da pesquisa (2017)

0,433
0,433

20,779
0,866
7,359
6,061
5,628
0,866
4,329
0,433
0,000

2,165
231 100%

Dentre os 94 desenhos, os itens do setor Hortifruti se fizeram mais presentes, com
20,79%, as crianças apontaram produtos como: abacaxi, abóbora, banana, batata,
chuchu, laranja, maçã, manga, melânica, milho, verde, morango, pera, uva e Verdura.
O segundo maior percentual foi para o itens de laticínios com 7,36% destacando os
itens: leite e iogurte. Já os produtos de mercearia apresentaram um percentual de
6,06%, sendo eles: arroz, feijão, leite condensado, macarrão, manteiga, toddy e
todinho foram apontados pelas crianças participantes da pesquisa. Ressalta-se que
apenas 3,46% dos participantes ilustraram brinquedos, são eles: boneco do filme
Frozen e carrinhos dos mais váriados modelos.
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4.5 Discussão dos resultados
Esta seção tem por finalidade apresentar a discussão dos resultados com base nos
objetivos definidos para o estudo.
Quanto ao objetivo geral – Analisar como se configura o comportamento de consumo
infantil, na percepção dos pais e das crianças entre sete e onze anos, em
supermercados em Belo Horizonte (MG). O estudo demonstrou que as crianças, de
modo geral, entendem sobre o consumo no supermercados e acompanham os pais.
Na maioria dos casos, elas frequentam o ambiente de consumo com regularidade e,
muitas vezes, vão a mais de um supermercado. Elas conhecem e sabem informar o
nome dos supermercados que frequentam. Alguns relatam que os pais procuram
comprar onde estiver mais barato. Esse é um momento de alegria para as crianças,
pois, elas têm a oportunidade de conhecer e ganhar produtos e guloseimas. Na
maioria das ilustrações, o sorriso faz parte da composição do desenho, quer seja dos
pais ou das crianças. Em relação aos recursos financeiros nem todas as crianças
recebem valores para gastar no supermercado. Entretanto, entre os que informaram,
uma criança disse ganhar R$100,00 para gastar com sorvete, valor completamente
incoerente com as despesas da família, já que na pesquisa, os pais informaram que
a sua renda mensal média está na faixa de R$ 1.000 a 2.000,00. Sendo assim, 5% do
recurso familiar se destina a compra de sorvete. A maioria das crianças recebe valores
pequenos, mas é uma forma de aprender a lidar com o dinheiro e ter autonomia. Todos
seguem a orientações dos pais no momento de consumir os recursos financeiros.
Alguns pais não permitem que o filho tenha acesso a dinheiro. Na concepção de
Karsaklian (2000) quanto mais habituada a utilizar o dinheiro para consumo, maior
será o poder de influência da criança e, consequentemente, sua força de interferencia
no processo de decisão dos pais; quanto mais elevada a classe social pertencente,
mais influência ela terá na fase do reconhecimento do problema; as meninas, segundo
a autora, têm maior influência que os meninos, principalmente na adolescência.
Quanto a relação das crianças com os produtos do supermercado, eles preferem
incluir no carrinho de compras aquilo que lhe for conveniente. Alguns se preocupam
muito com o valor nutricional do alimento a ser consumido. As pesquisas sobre o
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consumidor infantil são necessárias, por proporcionarem informações sobre o
processo de socialização do consumidor, que podem trazer entendimentos sobre o
consumidor criança, especificamente, assim como revelações sobre o comportamento
do consumidor de forma geral. Portanto, estudar o comportamento do consumidor
infantil pressupõe estudar a socialização do consumidor e a iniciação no universo do
consumo, que norteiam os demais papéis desse consumidor no futuro (Voigt, 2007).
Com relação aos produtos mais comprados e suas características identificou-se: itens
de mercearia, isto é, produtos básicos para a mesa do brasileiro. Existe por parte delas
a preocupação com o arroz e o feijão, deixando de lado supérfluos e ou guloseimas.
Outro importante aspecto foi a questão dos itens de higiene pessoal, por exemplo,
“papel higiênico”, lembrado por várias crianças como componente da lista de compras.
Houve a situação de um aluno que mencionou gostar muito de ir às compras com o
pai, porque lá no supermercado “ele compra o maior salgadão do mundo”. O desenho
da criança apresenta esta ilustração. Houve uma criança que se preocupou com o
“sapato” ao informar os produtos de que gosta e costuma comprar. Uma das crianças
ilustrou o dia no supermercado com o desenho de um boneco, o que durante as
atividades ela chamou de “o boneco negro do espaço”. De acordo com Santos (2000)
a medida em que a criança evolui ela irá refletir o modelo dos pais quando está
comprando sozinha ou acompanhada de amigos. Começa a compreender o valor do
dinheiro, toma suas deciões, interage com o ambiente, comunica-se com vendedores
e já tem independência de compra.
Foi possível observar que os hábitos de consumo mudam conforme a região. Algumas
crianças entrevistadas, da regional Oeste, apresentam um poder aquisitivo maior e
informam produtos com custo mais alto, por exemplo, balas Fini. Inclusive recebem
valores para gastar no supermercado bem maior que os da região Noroeste. Poucas
crianças associam o supermercado à compra de brinquedos. Muitas delas se
preocupam com a alimentação saudável uma vez que relatam uma grande variedade
de frutas e verduras como produtos de que gostam e costumam comprar. Ainda em
relação aos produtos mais comprados, as crianças não souberam falar sobre marca,
mas muitos dos produtos listados por elas são marcas, como por exemplo: Sucrilhos
e Toddy. De acordo com (Guber & Berry, 1993), uma das características principais do
mercado infantil é que as crianças são voláteis; ou seja, formam um grupo de
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consumidores imprevisíveis. Um produto de muito sucesso comercial hoje, pode,
amanhã, cair em desuso, ou simplesmente ser esquecido nas prateleiras sem
qualquer sinal mercadológico prévio.
A pesquisa também mostrou que a Televisão ainda é o maior influenciador de crianças.
Na TV, ela conhece e se informa sobre os produtos atuais e os novos que serão frutos
de desejo. A propaganda é um fator de forte influência no processo de tomada de
decisão. As crianças, usualmente, assistem aos comerciais, que normalmente, por
serem uma fonte de mão única, costumam ser persuasivas e ricas em informações
para a construção do desejo e necessidade. Algumas crianças recebem informações
de placas, panfletos e folhetos de supermercado; outras se informam pela família. As
crianças, de modo geral, responderam que existem vários meios de propaganda:
supermercado, panfletos e as placas. Houve uma criança que disse ver os produtos
na “propaganda da Casa do Mickey”. Em suma, são diversas as fontes de informação
para as crianças.
Fato que ficou claro na pesquisa é que a televisão exerce um nível de influência maior
do que qualquer outro tipo de veiculo de comunicação. Esta informação poderia ser
explorada por empresas no sentido de realizar campanhas publicitária para atingir
esse público, inclusive, criando uma associação entre determinada marca e algum tipo
de produto. De acordo com (Ustuner & Holt, 2010), as marcas estão rodeadas de
histórias que os consumidores acham fundamentais para a construção de suas
identidades, atuando como canais de autoexpressão, os consumidores correm para
as marcas capazes de encarnar os ideais que admiram, que os ajudem a expressar o
que querem ser.
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5 Considerações finais
As crianças com idade entre sete e onze anos, objeto do estudo, possuem um
comportamento de compra bem primário, pois está no início do processo de consumo.
Frequentam o supermercado com os responsáveis, circulam pelos ambientes de
consumo somente sob supervisão, sabem o que desejam, são facilmente
influenciadas no supermercado, não têm muito dinheiro e dependem da aprovação
dos responsaveis para adquirir um produto.
A mãe exerce papel fundamental no processo de socialização e formação do perfil de
consumo da criança, na medida em que fornece diretrizes, determina algumas normas
e interefere na formação dos gostos pessoais. Em relação a valores, permitem que as
crianças movimentem pequenas quantias, disponibilizadas no momento das compras.
No ambiente de consumo, o que chama a atenção das crianças são os folhetos e os
panfletos. Os pais também somam nesse ambiente, por apontarem para as crianças
o que podem ou não levar, desde que respeitada a lista de compras ou o orçamento
predeterminado para aquele momento.
A televisão exerce forte influência na criança. É por meio deste veículo que ela
conhece os produtos e sabe o que vai pedir. Este é um intenso meio de divulgação,
uma vez que as propagandas são vistas como uma possibilidade de conhecer os
novos produtos.
Em relação à influência das crianças no momento das compras no supermercado
sobre a opinião ou ação de seus reponsáveis, não existe consenso uma vez que os
pais não permitem que o filhos exerçam influência na hora das compras. Por sua vez,
a criança não tem capacidade de tomar decisão. O estudo apontou também a
habilidade de negociação entre os pais e as crianças quando estão no supermercado.
Eles conseguem acordar com as crianças a compra de determinados produtos. Dessa
forma, não existe dificuldades quanto ao fato de levar o filho ao supermercado.
Sendo assim, podemos entender que as crianças ainda não sabem lidar com dinheiro,
estão longe de realidades como a Suécia, por exemplo, em que crianças de cinco
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anos conseguem fazer compras sozinhas. Faltam autonomia e liberdade para que
possam lidar com os desejos e com o dinheiro que é um bem finito. Algumas crianças
demonstraram de uma maneira geral, noção financeira, mas não sabem, por exemplo,
quanto custa a tal desejada bala Fini. Sendo assim, A tal noção de dinheiro se perde
na completa alienação em que são inseridos em sua criação. Por mais que os pais
afirmem que as crianças tem capacidade de negociação, é uma capacidade bem
restritiva, já que com o mundo não conseguem negociar, justamente por desconhecer
o valor real do dinheiro, e já que não possuem ganhos frequentes, como mesadas.
Talvez, sem muito alarde, não seja dificil imaginar que serão adultos inseguros, com
dificuldades para a tomada de decisão e, pior que inseguros, não terão autosuficiencia
para as escolhas.
A literatura nos mostrou que a educação financeira é fundamental na socialização das
crianças, definindo inclusive o futuro delas. Neste ponto, muitas das crianças
pesquisadas já estão com parte da sua vida adulta comprometida. Outro fato muito
importante que precisa ser destacado, é que estamos falando, em sua maioria, de
crianças com menor poder aquisitivo, já que 30% dos pesquisados informaram ter
renda entre um e dois salários minimos, ou seja, quem mais precisa de educação
financeira, é quem menos possui. Um outro dado que podemos deduzir deste retrato
é que as escolas públicas, que deveriam ser uma das molas propulsoras desta
educação, simplesmente ignoram o problema. Enquanto educação financeira não for
entendido como um problema crônico social e não for devidamente tratado, que seja
ensinado como disciplina em nossas escolas, provavelmente, pouco deste retrato será
modificado. Não há nação próspera sem educação financeira. Prova disto, é que os
países desenvolvidos, França, Inglaterra, Finlandia, Japão, Suiça, Suêcia,
enxertaram em sua grade curricular, há décadas, estas disciplinas. Prova disto, é que
o o “problema” econômico, atual, na Europa é justamente a falta de consumo.
Quanto à análise semiótica, esta é uma metodologia que não se trabalha diretamente
com receptores ou consumidores, como é feito na pesquisa de mercado. Assim, podese, no máximo, dizer que algo (uma cor ou uma tipografia por exemplo) tem o potencial
de transmitir, mas não se pode afirmar que de fato transmite. Os desenhos coletados
para este estudo foram objetivos e bem expressivos. As crianças souberam desenhar
os itens de supermercado, criando sempre um vínculo a alimentos, de modo geral,
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desde o básico de mercearia até as guloseimas e sobremesas. Representaram
sempre a família, que envolve pais, irmãos, avós e tios. Houve também a ilustração
de brinquedos associados às compras de supermercado (boneco do frozen, carrinho,
tablet e computador). Após a análise dos resultados, é possível afirmar que o mercado
do consumidor infantil é promissor, e por isso deve ser melhor explorado, tanto do
ponto de vista mercadologico, quanto do ponto de vista acadêmico.

5.1 Limitações da pesquisa
Como limitações deste estudo, destaca-se a dificuldade de acesso às crianças, uma
vez que, para obter a entrevista com o público infantil, deve-se obter por escrito
autorização dos responsáveis para a realização da pesquisa. Apesar do acesso às
escolas ter sido facilitado pelos diretores houve dificuldade em obter retorno dos pais.
Outro dificultador é estabelecer a comunicação com as crianças, uma vez que muitas
delas, apesar de já serem alfabetizadas, tiveram dificuldade para executar as
atividades solicitadas. Isto foi confirmado por uma das professoras, em sala de aula,
que está trabalhando a parte escrita com as crianças .

5.2 Considerações gerenciais
Em termos gerenciais a relevância deste estudo, ocorre por trazer um perfil de
consumo de crianças que poderia ser explorado por organizações supermercadistas.
Todas elas, relataram frequentar os supermercado próximo de casa e também pela
expressiva informação por parte das crianças em relação ao uso da televisão. Esta
informação poderia ser explorada melhor pelo mercado publicitário, adequando
melhor o conteúdo, para atingir esse público, inclusive, criando uma associação entre
determinada marca e algum tipo de produto.

5.3 Sugestões para futuros estudos
Para futuras pesquisas, sugere-se ampliar a amostra com entrevistas com crianças
de todas as regiões da Capital mineira, podendo-se, assim, gerar comparações entre
os grupos e os hábitos de consumo regional. Outra sugestão seria comparar o perfil

135
das crianças de escolas particulares com as de escolas públicas da Capital mineira.
Algo importante para a próxima pesquisa é entender a frequencia com que e, se,
ganham dinheiro e com o que gastam os meninos de escolas particulares e de poder
aquisitivo maior.
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Apêndices

Carta de apresentação à escola participante da pesquisa
Belo Horizonte, 06 de março de 2017.
À Escola participante,

Venho apresentar meu orientando LEONARDO CARLOS DANTAS BIANCHI,
mestrando do curso Mestrado Profissional em Administração da FPL Educacional. Ele
esta realizando a pesquisa intitulada “CONSUMO INFANTIL EM SUPERMERCADOS:
um estudo na perspectiva das crianças de 07 a 11 anos”, sob minha orientação.

Informamos ainda que os nomes serão mantidos em sigilo, o principal objetivo da
pesquisa é trabalhar os resultados no coletivo, por isso nenhum aluno será
identificado. A parte prática da pesquisa consiste em realizar uma atividade de
desenho seguido de algumas perguntas (conforme questionário em anexo). Nesse
sentido solicitamos autorização para realização da coleta de dados com alunos desta
instituição de ensino.

Na oportunidade encaminhamos modelo de carta informativa aos professores e
carta para os pais autorizando a participação dos alunos.

Sem mais colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos
necessários.

Profa
Dra
Ester
Eliane
Orientadora
Jeunon
Leonardo
Carlos
Dantas
Mestrando
Bianchi
Edna
Coordenadora
Generoso
NUPETGES

ester.jeunon@gmail.com

leonardo.jornalista@gmail.com
revisar@revisarconsultoriabh.com.br
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Autorização de participação dos pais participante da pesquisa

Prezados Pais e/ou responsáveis

Solicitamos sua autorização para participação do menor de idade, sob sua
responsabilidade,

para

pesquisa

sobre

o

“CONSUMO

INFANTIL

EM

SUPERMERCADOS. A pesquisa é parte de uma Dissertação de mestrado da FPL
educacional, realizada pelo mestrando LEONARDO CARLOS DANTAS BIANCHI sob
a orientação da profa Dra Ester Eliane Jeunon.

A coleta de dados será realizada em sala de aula. Será solicitado um desenho sobre
o tema e depois algumas perguntas.

Juntamente com esta carta enviamos um pequeno questionário para o qual
solicitamos sua colaboração. Tanto a autorização (se for o caso) quanto as respostas
do questionário deverão ser entregues no mesmo momento.

As informações coletadas na pesquisa serão utilizadas somente para fins
acadêmicos, e o nome dos participantes será mantido em absoluto sigilo, garantindo
dessa forma a confidencialidade de todas as crianças.

RG:_________________________

Nome/Responsável:________________
Contato:__________________________

CPF:_________________________

_____________________________________________
Assinatura

(Em acordo às Normas da resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde - MS)

Belo Horizonte, 06 de março de 2017.
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Roteiro de entrevista dos pais
Responda as questões abaixo pensando no comportamento da criança em compras
no supermercado.
1. Escola: ______________________________________________________
2. Nome Resp.:
_____________________________________________________________
3. Sexo: (

) Feminino

(

) Masculino

5. Qual sua renda mensal?
(
(
(
(

) R$ 1.000,00
) R$ 1.001,00 a R$ 2.000,00
) R$ 2.001,00 a R$ 4.000,00
) R$ 4.001,00 a R$ 8.000,00

7. Quando você vai ao
supermercado leva lista de
compras?

4. Idade: ______

6. Com que frequência vai ao supermercado?
( ) Diária
( ) Semanal
( ) Duas vezes por semana
( ) Quinzenal
( ) Mensal
8. Seu filho tem as próprias escolhas para
produtos de supermercado
( ) Sim

( ) Não

( ) Sim
( ) às vezes
Se
sim
por
( ) Frequentemente
quê?_____________________________
( ) Não
9. Qual é o valor que você permite seu filho gastar nas compras de supermercado?
10. O que o seu filho gosta de comprar no supermercado estão dentro da sua realidade
financeira?
11. Você deixa o seu filho influenciar nas compras de supermercado?
12. Você deixa seu filho escolher itens para ele nas compras de supermercado? Se sim?
Quais itens?
13. Existe alguma dificuldade quando você o (a) leva ao supermercado e que precisa ser
negociado?
14. Você destina algum dinheiro para que o seu filho faça as próprias compras no
supermercado?
15. Quais os produtos que ele gosta de comprar?

16. Como seu filho fica sabendo dos produtos que gosta de comprar no supermercado?
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Roteiro para desenhos
Nº «NUMERAÇÃO»
1. Escola: ______________________________________________________
2. Nome:
__________________________________
4. Série:
5. Turma:
____________
___________

3. Sexo:
6. Idade: ______

UM DIA DE SUPERMERCADO
7. Faça um desenho sobre o supermercado e as coisas que você gosta de
comprar lá
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8. Com quem vai fazer compras?

9. Como você fica sabendo sobre os produtos de supermercado?

10. Qual supermercado costuma comprar?

11. Quando deseja algum produto para quem pede?

12. O que costuma comprar no supermercado?

13. Quanto de dinheiro pode gastar nas compras? Você gostaria de gastar com o
que?

Belo Horizonte, 06 de março de 2017.

