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Resumo 

Guzzoni, André Luis. Do fabricante ao consumidor final estratégias organizacionais e 
o consumo de brinquedos. 2018. 183 f. Dissertação (Mestrado em Administração) – 
Curso de Mestrado Profissional em Administração da FPL Educacional. Pedro 
Leopoldo (MG). 
 
Este estudo teve como objetivo analisar as estratégias organizacionais e o consumo 
de brinquedos, na percepção de envolvidos, desde a fabricação à compra de 
brinquedos. Para tanto, realizou-se uma pesquisa descritiva com abordagem 
qualitativa, tendo como método a pesquisa de campo. Pelos resultados, pode-se 
verificar que o mercado de brinquedos é um segmento que movimenta milhões no 
Brasil e, com a abertura de mercado, no fim da década de 80, diversas empresas 
tiveram a oportunidade de ingressar nesse ramo de negócio. Embora o segmento seja 
muito dinâmico, a alta competitividade, a crise econômica e os avanços tecnológicos 
são desafiadores, especialmente para concorrer com produtos importados e mais 
baratos. Neste cenário, os envolvidos na fabricação, venda e distribuição de 
brinquedos buscam estratégias para ofertar benefícios, variedade de produtos, 
precificação baseada em análise de custo, margem ideal, pesquisa de percepção do 
consumidor e busca por novos mercados. Os resultados encontrados vão ao encontro 
das necessidades de informações, com base científica, desse mercado, 
especialmente por abordar o tema estratégias organizacionais em todo o canal e 
também na perspectiva do consumidor. Neste sentido, justifica-se como uma 
dissertação de mestrado profissional por trazer conteúdos da academia à realidade 
de mercado. 
 
 
 
Palavras-Chave: Consumidor infantil; Brinquedos; Estratégias. 

 



 

ABSTRACT 

Guzzoni, André Luis. From the manufacturer to the final consumer organizational 
strategies and the consumption of toys. 2018. 183 f. Dissertation (Master in 
Administration) - Professional Master's Degree in Administration of FPL Educacional. 
Pedro Leopoldo (MG). 
 
This study aimed to analyze organizational strategies and the consumption of toys in 
the perception of involved from the manufacturing to the purchase of toys. For this, a 
descriptive research was carried out with a qualitative approach, having as field 
research method. From the results it can be verified that the toy market is a segment 
that moves millions in Brazil and with the opening of the market in the 80s several 
companies had the opportunity to enter this business line. Although the segment is 
very dynamic, high competitiveness, economic crisis and technological advances are 
challenging, especially to compete with imported and cheaper products. In this 
scenario, those involved in the manufacture, sale and distribution of toys are looking 
for strategies to offer benefits, variety of products, pricing based on cost analysis, ideal 
margin, consumer perception research and search for new markets. The results found 
meet the scientifically-based information needs of this market, especially by 
addressing organizational strategies across the channel as well as the consumer 
perspective. In this sense it is justified as a dissertation of professional masters for 
bringing contents of the academy to the reality of the market. 
 
 
 
Keywords: Child consumer; Toys; Strategies. 
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1 Introdução 

 

O comportamento do consumidor tem sido uma das áreas mais desafiadoras para os 

pesquisadores, pois busca compreender o consumo em suas diversas perspectivas, 

bem como identificar as atitudes e influências que levam os consumidores à escolha 

de determinados produtos, como funciona o processo de decisão, as questões éticas 

relacionadas, etc. Isso porque em um mercado altamente competitivo e global, tendo 

diversas exigências de agências reguladoras e consumidores, é necessário buscar a 

criação de valor em produtos ou serviços. De acordo com Bauman (2008), a sociedade 

do consumo representa-se por indivíduos que promovem, encorajam ou reforçam a 

escolha de um produto, serviço ou estilo de vida. Nesse tipo de sociedade, as pessoas 

vivem em função do consumo, repetindo sempre um círculo vicioso na prática 

consumista.  

 

Souza Júnior (2009, p. 19) afirma que “o consumo pode ser impulsionado a partir do 

momento que o indivíduo sente uma necessidade de algo e a partir daí esse indivíduo 

vai ser motivado de várias maneiras a tomar uma decisão em comprar ou não certo 

produto”. Neste mercado dinâmico e diversificado é necessário que os gestores 

busquem mecanismos e estratégias para identificar e satisfazer as necessidades dos 

consumidores, seja por meio da oferta de produtos ou da prestação de serviços. 

Assim, compreender o comportamento dos consumidores, no que tange a quando, 

por quê, como e onde as pessoas decidem comprar ou não um produto ou serviço é 

essencial e determinante para o sucesso ou o fracasso de uma organização. É 

importante entender os hábitos, preferências e escolhas de consumo, bem como 

conhecer a forma como cada indivíduo ou grupo toma suas decisões. A partir desse 

conhecimento, é possível aos gestores alinhar ações estratégicas conforme os 

objetivos da organização, uma vez que  as ações estratégicas são determinantes no 

ciclo de vida do indivíduo e das empresas. O administrador que não consiga identificar 

as influências existentes em seu ambiente e as ameaças e oportunidades que estão 

a sua volta, pode ter sua capacidade de tomar decisões, elaborar estratégias e 

executar planos afetada. Ou seja, os desejos, necessidades e preferências do 

consumidor mudam rapidamente, à medida que conhece mais sobre um produto ou 

serviço, e quanto mais concorrentes entram no mercado e à medida que o significado 

de valor é redefinido, as ações tornam-se mais complexas. A organização deve estar 
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alerta, pois o que tem valor para o consumidor hoje, pode não ter amanhã 

(Sparemberger, 2012). 

 

Além dos estudos sobre o comportamento do consumidor, a ciência tem se dedicado 

a compreender o comportamento de compra do consumidor infantil. Pesquisas vêm 

ganhando notoriedade no meio empresarial e científico, pois, esse pequeno 

consumidor passou a se manifestar e tem sido peça fundamental no processo 

decisório de compras familiares. No que tange à compra de brinquedos, esses 

pequenos já não aceitam mais brinquedos tradicionais; desejam produtos que tenham 

algum diferencial, principalmente por estarem rodeados de novas tecnologias e 

publicidades infinitas, e também pelo fato de a mudança tecnológica nos produtos 

gerar encantamento e despertar a vontade de se ter um determinado brinquedo. 

Antigamente, a criança recebia o brinquedo dos pais ou responsáveis e não tinha 

qualquer influência sob a aquisição do presente. Hoje, elas são participantes na 

compra, acompanham os pais ou responsáveis, opinam e determinam em muitos 

casos o que levar, e o que querem. Ou seja, o comportamento da criança ao longo 

dos anos evoluiu da passividade – ela aceitava o que lhe dessem - para a ação e 

participação, não só na aquisição de brinquedos mas também em outros ítens de 

compra da casa, podendo chegar até mesmo a bens de consumo de alto custo. Desse 

modo, é necessário aos gestores, bem com ao setor de marketing, conhecer as 

demandas desse público infantil e assim desenvolver estratégias, planos e ações 

diferenciados para atrair esses consumidores mirins (Lima, 2015).  

 

Estudos de Ballvè (2000), apontam a criança como um consumidor que desempenha 

um papel significativo sob a ótica do marketing. O consumo infantil representa três 

nichos importantes de mercados: 1) as organizações criam produtos e serviços para 

atender às necessidades específicas desta faixa etária; 2) as crianças podem 

influenciar nas decisões de compra familiares, direta ou indiretamente, fazendo, 

inclusive, com que os pais consumam com maior frequência certos produtos ou até 

mesmo incentivando o primeiro consumo de um produto; 3) a partir da compreensão 

desse comportamento, as empresas podem delinear ações voltadas para os 

potenciais consumidores desse mercado. 
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Segundo dados do último censo demográfico, realizado pelo IBGE no ano de 2010, 

identificou-se a população brasileira com o número de 190.755.799 pessoas. Destas, 

28.765.534 são crianças com idade de 0 a nove anos, o que representa a dimensão 

do mercado de consumidor infantil no Brasil (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE, 2010). A Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos 

(ABRINQ) apresenta um estudo com diversos dados do setor, como faturamento, 

geração de empregos diretos e indiretos, quantidade de empresas fabricantes e 

importadores no Brasil, e apresenta ainda o número de brinquedos disponibilizados 

ao mercado brasileiro. O mercado da indústria de brinquedos é um dos setores mais 

promissores e dinâmicos em constante crescimento. Conforme dados da ABRINQ, no 

período de 2009 a 2016, o setor movimentou em sua produção nacional 18.603 

milhões de unidades, enquanto as importações mantiveram um volume de 15.923 

milhões de unidades Assim, nos últimos anos, o setor de brinquedos vem 

apresentando um crescimento bastante significativo em seu faturamento: em 8 anos, 

as empresas importadoras de brinquedos e os fabricantes de brinquedos 

apresentaram um crescimento de 122,03%, ou seja, de 2,7 bilhões em 2009, para 6 

bilhões de reais em 2016. 

 

Esse é um mercado gerador de uma enorme quantidade de empregos de forma direta 

e indireta, de acordo com dados da ABRINQ. Entre 2009 e 2016 o setor gerou 193.005 

postos de trabalho próprio e 29.635 (empregos terceirizados, atingindo um total de 

222.640 postos de trabalho.  

 

Contudo, observou-se no mercado uma redução dos postos terceirizados de trabalho. 

Em 2009, o mercado empregava 4.854 indivíduos e encerrou o ano de  2016 com 

3.921 trabalhadores terceirizados, ou seja, uma redução de 19,22% dos postos de 

trabalho. Mesmo com a redução do número de trabalhadores terceirizados, de 2009 

a 2016 o mercado obteve um crescimento de 48% dos postos de trabalho neste 

período, considerando os trabalhadores diretos e terceirizados. Ainda, segundo dados 

da Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos (ABRINQ), em seu relatório 

sobre o mercado de brinquedos, no ano de 2018, o número de fábricas apresentou 

índices por unidade/ano: em 2010, 362; em 2011, 368; no ano de 2012, 371; em 2013, 

380; em 2014, 378; em 2015, 378; no ano de 2016, 380, e, por fim, no ano de 2017, o 

número foi de 406 unidades.  
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A distribuição de unidades industriais, exportação e importação por estado registrou 

os seguintes índices, expostos na Tabela 1. 

 
Tabela 1 – Distribuição de unidades industriais por estado (fábricas, exportações e importações) 

 Estado Fábricas Exportações Importações 

 Amazonas 0,7% 0,61% 0,13% 

 Bahia 0,9% 0,26% 0,32% 

 Ceará 0,3% 0,61% 0,13% 

 Espírito Santo 0,3% 0,01% 2,89% 

 Goiás 0,5% 0,60% 0,49% 

 Mato Grosso do Sul 0,3% 0,01% 0,21% 

 Minas Gerais 0,9% 0,24% 1,34% 

 Paraíba 0,5% 0,00% 0,01% 

 Paraná 2,8% 1,83% 1,47% 

 Pernambuco 0,3% 0,06% 0,42% 

 Rio de Janeiro 0,8% 0,45% 0,97% 

 Rio Grande do Sul 2,8% 11,26% 0,66% 

 Santa Catarina 2,7% 18,75% 14,87% 

 São Paulo 96,2% 61,73% 76,27% 

Fonte: elaborada pelo autor com base em http://abrinq.hospedagemdesites.ws/wp-
content/uploads/2018/10/ESTATISTICAS-BRINQUEDOS-2017.pdf (p. 10). 

 

O maior destaque foi para o estado de São Paulo, para as três categorias. Nesse 

estado concentra-se o maior número de fábricas, e também o maior pólo de 

exportações e importações. Os estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina se 

configuram como segundos maiores exportadores, somando 30,01%. Santa Catarina 

também registra 14,87% das importações nacionais. Os dados informam ainda a 

existência de 406 Unidades Industriais em 2017. O total de exportações em 2017 foi 

de (US$ FOB): 11.080.440; as exportações de outros estados giraram em torno de 

4,2%; as importações em 2017 (US$ FOB): 252.011.178 e as Importações de outros 

estados: 0,49% (ABRINQ, 2018). Em relação à quantidade de brinquedos criados, 

foram registrados os seguintes números: em 2010, 7.660; no ano de 2011, 8.200;  em 

2012, 7.650; em 2013, 8.250; em 2014, 9.000; em 2015, 9.350;  no ano de 2016, 9.100 

e, por fim, em 2017, o número foi de 10.780. O total de brinquedos criados foi de 

69.990, ou seja, quase 70.000 novos produtos circulando no mercado no intervalo de 

anos citado. Os lançamentos feitos pelo setor foram: em 2010, 1.300; em 2011, 1.490;  

em 2012, 1.659; no ano de 2013, 1.600;  em 2014, 1.400; em 2015, 1.100; para o ano 

de 2016, 1.050; e por fim, em 2017, o número foi de 1.309, totalizando assim 10.908 

unidades (ABRINQ, 2018).  

 

Nesse contexto, o objetivo deste trabalho foi analisar as estratégias organizacionais e 

http://abrinq.hospedagemdesites.ws/wp-content/uploads/2018/10/ESTATISTICAS-BRINQUEDOS-2017.pdf
http://abrinq.hospedagemdesites.ws/wp-content/uploads/2018/10/ESTATISTICAS-BRINQUEDOS-2017.pdf
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a percepção do consumo de brinquedos por diversas perspectivas, desde o fabricante 

ao consumidor final. Para atingir esse objetivo, foi realizada pesquisa qualitativa, tendo 

como respondentes: Cliente/Consumidor, Lojista, Distribuidor/Atacadista e 

Fabricante/Importador.  

 

Esta dissertação foi estruturada em cinco capítulos. No primeiro, apresentou-se a 

contextualização do tema, o problema da pesquisa, os objetivos, a relevância do 

estudo e a estrutura da dissertação. O referencial teórico é apresentado no segundo 

capítulo e contém as bases teóricas que sustentaram a investigação. O terceiro 

capítulo apresenta a metodologia com os procedimentos para a coleta de dados e a 

análise dos resultados. No quarto capítulo são apresentados e discutidos os 

resultados e no quinto, tem-se as considerações finais e gerenciais, as limitações da 

pesquisa e as sugestões para estudos futuros. QUER QUE MUDA PARA DEPOIS DO 

PROBLEMA 

 

1.1 Problematização 

 

Segundo Fernandes (2015), a indústria de brinquedos teve seu início com a revolução 

industrial, período em que surgiram as primeiras fábricas na Inglaterra, Alemanha e 

França. No Brasil, os primeiros brinquedos eram importados e somente as crianças 

mais abastadas tinham acessos às primeiras bonecas de porcelana, trenzinhos de 

lata e os famosos soldadinhos de chumbo. As crianças que não tinham acesso aos 

brinquedos importados muitas vezes construíam seus próprios brinquedos, como 

peteca, por exemplo, um dos primeiros brinquedos genuinamente brasileiros. 

Fernandes (2015) ressalta que até o século XIX, praticamente não havia brinquedos. 

Por sua vez, Lopes (2013) relata que a produção nacional brasileira teve seu início no 

final do século XIX e princípio do século XX, com a chegada dos imigrantes europeus. 

Nesse mesmo período ocorreu não só o início, mas também registrou-se um aumento 

quase que imediato da produção nacional de brinquedos. Outro importante propulsor 

desse aumento foi a dificuldade de importação de produtos europeus durante a 

Primeira Guerra. Nessa época surgiram no Brasil cerca de 80 pequenas fábricas de 

brinquedos nas primeiras décadas do século XX (Lopes, 2013).  
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Segundo Mefano (2005), a empresa Brinquedos Estrela S/A, fundada em 1937 por 

imigrantes alemães, se destaca por ter liderado a indústria de brinquedos durante boa 

parte de sua história, representando as tendências nacionais no decorrer do tempo e, 

mantendo-se ainda hoje como uma das principais representantes do segmento. A 

Estrela, que hoje tem o nome de Brinquedos Estrela, figurou por muitos anos como 

uma gigante do setor, dominando o mercado nacional por muitos anos, com alguns 

brinquedos, como a boneca Susi e o jogo de tabuleiro Banco Imobiliário, ambos 

lançados em 1944, que até hoje são sucesso de vendas (Institucional Estrela-Mobile, 

2017). Contudo, a partir dos anos 90, durante o Governo Collor, o Brasil sofreu uma 

invasão de produtos chineses, beneficiados pelas vantagens cambiais para os 

produtos importados, com a redução do valor do dólar e a política fiscal favorável aos 

produtos importados, a indústria nacional sofreu um grande baque, levando as 

grandes empresas tradicionais à perda de mercado ou até mesmo ao encerramento 

de suas atividades. 

 

Diante deste cenário, lentamente a indústria nacional reagiu, reconquistando seu 

espaço, apoiada por medidas de desoneração dos impostos, variação cambial e a 

repressão ao contrabando. Com a invasão de produtos importados no mercado, a 

indústria nacional precisou inovar e usou da criatividade na hora de lançar novas 

linhas e produtos ao mercado (Mefano, 2005). Apesar dessa necessidade de 

inovação, a indústria de brinquedos representa um dos setores mais promissores e 

mais dinâmicos em termos de criação, principalmente se for considerado que as 

novidades impulsionam as vendas e a procura do novo é sempre uma constante por 

parte do consumidor.  

 

Com essa recuperação do mercado, hoje o Brasil apresenta um expressivo número 

de fábricas instaladas. Em 2009, o Brasil tinha 345 empresas fabricantes de 

brinquedos, chegando em 2016 a 380 unidades fabris, segundo dados (ABRINQ, 

2017). De acordo ainda com a ABRINQ, em seu último relatório referente ao ano de 

2017, nos últimos anos, o setor de brinquedos vem apresentando um crescimento 

bastante significativo em seu faturamento, conforme dados já expeostos neste 

trabalho. Portanto, o mercado de brinquedos desempenha um papel fundamental na 

economia brasileira. 
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De acordo com Bertol (2015) O mercado infantil brasileiro é composto por cerca de 29 

milhões de crianças com até 9 anos e aproximadamente 45 milhões de 10 a 19 anos, 

conforme Censo do IBGE de 2010. Ou seja, as crianças de 0 a 9 anos representam 

aproximadamente 16% da população brasileira. Esse mercado representa um 

segmento para o qual as empresas precisam, além de dar cada vez mais atenção e 

importância, definir estratégias para atuar nesse mercado. 

 

A indústria de brinquedos reproduz o modelo de negócios de cadeia, regendo assim 

os setores mais importantes da economia. Ou seja, as organizações atuantes nesse 

nicho de mercado precisam pensar em modelos de estratégias organizacionais 

principalmente pela acirrada competição existente. Se comparada a países como 

Alemanha, Franca, Inglaterra, Estados Unidos, a indústria brasileira é relativamente 

nova. Entretanto, mesmo sendo tão jovem, essa indústria movimenta cerca de 900 

milhões de reais por ano, com expressivo e contínuo crescimento (No-Lee, 2015). 

 

Segundo Etulain, Cunha, Loural e Hiratuka (2011), a indústria brasileira de brinquedos 

representa, em sua maioria, um dos desdobramentos da cadeia de produtos 

transformados plásticos, constituindo a chamada 3ª geração da cadeia petroquímica, 

indústria essa envolvendo um conjunto de empresas que tanto fabricam brinquedos 

(com utilização de componentes e materiais importados) como distribuem produtos 

importados no mercado nacional. Assim, a cadeia produtiva de brinquedos no Brasil 

inicia-se com a matéria prima (extração e refino – petróleo e gás – refinaria. Vai para 

o setor primário envolvendo a 1ª geração – Cracker; 2ª geração – Produtores de resina 

e aditivos; 3ª geração – Indústria de transformação (englobando PEBD, PEBDL, 

PEAD, PP, PS e PVC), chegando aos brinquedos e à distribuição. A próxima etapa 

na cadeia produtiva refere-se ao setor secundário, A partir das peças pré-prontas, as 

fábricas de brinquedos vinculam-se ao BNDES e ao mercado de importação. O setor 

terciário figura na cadeia produtiva e compreende a importação no mercado nacional 

(Magazines, Supermercados e Especializados); o mercado internacional envolve os 

atacadistas, entre outros. As variáveis do produto ofertado ao consumidor alteram-se 

da seguinte forma: até R$ 10,00, bonecas/bonecos para a idade de 0 a 4 anos e 

pertencentes ao segmento desenvolvimento afetivo; a faixa de preço de R$ 11,00 a 

R$ 20,00 compreende linhas de plástico para as idades de 5 a 9 anos no segmento 

da primeira idade; os preços de R$ 21,00 a R$ 50,00 equivalem aos brinquedos de 
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vinil para crianças de 10 a 14 anos com o segmento mundo técnico; os preços de R$ 

31,00 a R$ 100,00 ou mais, envolvem as linhas de pelúcia, automovimento e jogos 

para faixa etária acima de 14 anos e no segmento de atividades intelectuais. Desse 

modo, o setor de brinquedos, propriamente dito, é um dos elos que dá continuidade à 

indústria de transformação do plástico (Etulain et al., 2011). 

 

Etulain et al. (2011) afirmam que existem diferentes maneiras de apresentar a cadeia 

produtiva. Como matéria prima,  podem ser construídos brinquedos de madeira, 

plásticos ou tecidos. Além disso, produtores chineses passaram a incorporar 

componentes eletrônicos em brinquedos de madeira e de tecido. Esse recurso é 

utilizado pela indústria asiática, resultando na produção de parte das peças e 

componentes eletrônicos a baixo custo.  

 

Parte dessa cadeia de consumo e, um dos atores com papel central, é o consumidor. 

Ele deve, ao adquirir um brinquedo, considerar a idade da criança e tomar alguns 

cuidados na hora da escolha, principalmente para não correr o risco de acarretar 

nenhum dano à criança, seja físico ou moral, que possa afetar o estímulo ao 

desenvolvimento psicomotor, à inteligência, à criatividade, à capacidade de 

percepção, afetividade e sociabilidade, lesões físicas ou mesmo óbito. O consumidor 

deve fazer pesquisas, observar os rótulos dos brinquedos e verificar se o produto 

possui o selo do INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia), obrigatório na 

comercialização de brinquedos. Outro importante fator refere-se à responsabilidade 

do fabricante, do comerciante e de todos os envolvidos na cadeia produtiva do 

brinquedo, pois juntos respondem de forma solidária por defeitos, danos, falta de 

informação ou vícios diversos na comercialização do produto (PROCON – RJ, 2011). 

 

Em função do exposto, a pergunta que norteou esta pesquisa foi: Como se configura 

o consumo de brinquedos na percepção de múltiplos atores e as estratégias 

organizacionais adotadas? 
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1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo deste estudo consistiu em analisar como se configura o consumo de 

brinquedos na percepção de múltiplos atores e as estratégias organizacionais 

adotadas? 

 
 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

Entre os objetivos específicos da presente pesquisa, estão: 

 

 Identificar as principais características do mercado de brinquedo infantil; 

 Identificar as características do consumidor de brinquedos para a 

decisão de compra e os fatores influenciadores 

 Identificar os atributos que o cliente/consumidor escolhe ou valoriza 

para a compra de brinquedos; 

 Identificar os motivos para atuação nesse ramo de negócio; 

 Identificar as principais estratégias para vendas nesse mercado. 

 

 

1.3 Justificativa 

 

As crianças possuem necessidades e desejos de consumo supridos, na maioria das 

vezes, por adultos que podem estar dispostos a pagar, por determinado produto, mais 

do que se imagina. Segundo Netto, Brei e Flores-Pereira (2010), esse é um tema com 

enorme potencial a ser investigado por pesquisadores brasileiros. As pesquisas 

realizadas nesta área são comuns nos Estados Unidos, Austrália e países da Europa, 

nos quais os resultados dessas pesquisas científicas são compartilhados com 

empresários de vários segmentos, e eventos são realizados para divulgação dos 

resultados identificados pelos pesquisadores, processo que auxilia as organizações 

nas decisões e estratégias empresariais (Bertol, 2015). Nesse sentido, diante do 

importante papel das crianças no mercado consumidor e a diversidade de produtos 

criados para elas, compreender as estratégias organizacionais e o consumo de 
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brinquedos na perspectiva da cadeia produtiva, do fabricante ao consumidor, torna-se 

uma excelente oportunidade de pesquisa. 

 

Para a academia, este estudo justifica-se no sentido de compreender uma sociedade 

em que adultos fomentam nas crianças um consumo exacerbado. Há alguns anos as 

crianças sequer tinham noção dos artefatos que são ofertados hoje, como celulares, 

brinquedos altamente tecnológicos, tablets, entre outros. É possível que os resultados 

contribuam para estimular novos estudos científicos, inclusive considerando a pouca 

literatura sobre o consumo infantil existente no Brasil. 

 

Para o mercado, o estudo se justifica no sentido de auxiliar a cadeia de 

comercialização a entender melhor o desejo de consumo de brinquedos ofertados em 

Belo Horizonte, permitindo assim, o planejamento de ações mais assertivas 

relacionadas ao mix de produtos oferecidos ao consumidor, principalmente por existir 

diferenças de preferência de consumo de uma região para outra. Até mesmo de um 

quarteirão para outro, observam-se diferenças no tipo de produto comercializado e no 

comportamento de compra dos clientes. 

 

A presente pesquisa, ademais, configura-se como uma importante contribuição para 

o mestrado profissional, uma vez que o pesquisador atua na área há 22 anos e faz 

parte da cadeia produtiva. Portanto, é essencial compreender a forma com que seus 

pares se organizam e buscam estratégias em suas organizações voltadas para o 

consumo infantil de brinquedos. 
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2 Referencial Teórico 

 

Neste capítulo apresentam-se o arcabouço teórico para o desenvolvimento da 

pesquisa: estratégias organizacionais, comportamento do consumidor e o consumo 

infantil de brinquedos. 

 

2.1 Estratégias organizacionais 

 

Como poderíamos compreender um pouco mais sobre o conceito de estratégias 

organizacionais ? Oriundas do grego, exatamente das palavras “stratos + agem’, o 

primeiro termo significa exército e o segundo, conduzir ou comandar, complementado 

pelo substantivo strategos, que significa general. A palavra “estratégia”, em sua 

origem, é a condução e o comando dos exércitos na competência dos generais. Na 

atualidade, estratagema ou estratégia são inicialmente vistos como um truque, ou 

plano para iludir um inimigo; na guerra, tal termo teve seu uso generalizado, se 

transformando, na linguagem corrente, em truque, plano engenhoso, capaz de 

surpreender uma oposição para alcançar um objetivo. (Sertek, Guindani & Martins, 

2011) explicam que a estratégia tem sido utilizada pelas organizações quando 

inseridas em um determinado mercado, visando obter espaço em seu ambiente. Os 

autores reforçam que “o planejamento estratégico é o processo que determina como 

a organização pode chegar onde deseja e o que fará para executar seus objetivos” 

(Sertek et al.,  2011, p.115).  

 

Desse modo, as empresas necessitam de uma orientação estratégica e de um 

planejamento, seja ele formal ou informal, os quais tornam-se imprescindíveis para a 

consecução de seus objetivos. A empresa não pode agir sem conhecer o mercado, 

suas mudanças e os possíveis cenários do ambiente no qual está inserida 

(Bernardino, Pacanowski, Khoury & Reis, 2006). Nesse sentido, a estratégia 

organizacional é a capacidade de trabalhar de modo contínuo e sistemático, visando 

sempre o futuro e o sucesso do empreendimento. Assim, Marcondes (2015) preconiza 

que estratégia organizacional é a arte de planejar e colocar o plano em ação para o 

alcance dos objetivos definidos pela instituição e considerando os fatores internos 

(forças e fraquezas) e os externos (ameaças e oportunidades). 
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Segundo Levy e  Weitz (2000), o processo de planejamento estratégico indica que as 

decisões estratégicas são tomadas de maneira sequencial, conforme ilustrado na 

Figura 1. 

 

 

Figura 1 

Etapas no processo de planejamento estratégico  
Fonte: elaborada pelo autor com base em Levy, M., & Weitz, B. A. (2000). Administração de Varejo. 
São Paulo: Editora Atlas. (p.171). 

 

Após a missão do negócio, a auditoria de situação é executada, as oportunidades 

estratégicas são identificadas, as alternativas são avaliadas, os objetivos são 

definidos, as fontes são alocadas, o plano de implementação é criado e, finalmente, o 

desempenho é avaliado e os ajustes são feitos. Assim, o planejamento estratégico é 

um processo contínuo. Por sua vez, Lima, Tomiello e Silveira (2004) informam 

diversos benefícios propiciados pela elaboração de um planejamento estratégico. 

Segundo esses autores, é por intermédio do planejamento que os gestores são 

capazes de melhorar não só desempenho de suas funções mas também o de sua 

equipe, bem como aumentar a capacidade produtiva e aprimorar os esforços para 

alcançar os objetivos definidos para a empresa. 

 

1
• Definir a missão do negócio

2

• Conduzir uma auditoria de situação:
• Análise de atratividade de mercado
• Análise da concorrência
• Auto análise

3
• Identificar oportunidades estratégicas

4
• Avaliar alternativas estratégicas

5

• Estabelecer objetivos específicos e alocar 

recursos

6

• Desenvolver um composto de varejo para 

implementar a estratégia

7
• Avaliar o desempenho e fazer ajustes
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Bernardino et al. (2006, p. 61) postulam que 

a estratégia é uma linha de ação que indica claramente como a empresa 
pretende utilizar seus recursos para alcançar os objetivos estabelecidos. É um 
plano que, quando executado, deverá produzir o desempenho desejado pela 
empresa, de tal forma que os competidores só possam reagir muito tempo 
depois ou a um custo proibitivo. 
 

De acordo com Parente (2000), as atividades estratégicas são essenciais à 

sobrevivência de qualquer empresa. O planejamento tem por finalidade antecipar e 

organizar as atividades para alcançar um objetivo. O autor ressalta ainda que 

o planejamento estratégico envolve determinação de intenções e objetivos de 
longo prazo, a definição de diretrizes estratégicas e o planejamento tático 
envolvendo as atividades de marketing no curto prazo. Para as empresas 
sintonizadas com o mercado, o planejamento estratégico consiste no processo 
gerencial de desenvolver e manter um ajuste adequado entre os recursos, 
talentos e objetivos da empresa e as oportunidades e ameaças de um mercado 
mutante (Parente, 2000, p. 51). 

 

Nesse sentido, Costa (2007) compreende que a formulação estratégica baseia-se em 

três pilares: o propósito da organização (quem queremos ser?), o ambiente externo (o 

que nos é permitido fazer?) e a capacitação (o que a organização sabe fazer?). além 

disso, a organização precisa ser simples, clara e objetiva para não correr o risco de, 

ao longo do seu desenvolvimento, perder o foco, gastando energia produtiva sem 

resultados. Mendes (2018 p. 27-28) reforça tal linha de raciocínio ao afirmar que  

para a realização de uma boa estratégia é necessário que o primeiro passo 
seja o verdadeiro conhecimento do que você tem na mão, daí em diante 
analisar os possíveis cenários para traçar uma estratégia de ataque. É também 
uma maneira de direcionar a organização ao aproveitamento dos recursos 
disponíveis e orientar um caminho a seguir, perante os diferentes desafios e 
objetivos. A estratégia é uma questão de vital importância para as empresas, 
pois é ela que possibilita a sobrevivência ou a ruína de um negócio. 
 

Os planos da alta administração para atingir resultados incidem na missão e nos  

objetivos da organização. Esse é o conceito de estratégia apontado por Mintzberg, 

Ahlstrand e  Lampel (2000). Esses autores consideram ainda tais abordagens: 

Estratégia como plano (pretendida): uma direção, um guia ou curso de ação 
para o futuro (olhar para frente). Estratégia como padrão (realizada): 
consistência em comportamento ao longo do tempo (olhar o comportamento 
passado). (Mintzberg, Ahlstrand & Lampel, 2000 p. 20). 

 

Mintzberg e Waters (1985) ressaltam que as organizações, além de definir suas 

estratégias no sentido de direcionar suas intenções, também precisam considerar os 
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padrões emergentes a sua volta. A Tabela 2 retrata os oito tipos de estratégias 

organizacionais identificadas por Mintzberg e Waters (1985). 

 

Tabela 2 – Oito tipos de estratégias organizacionais segundo Mintzberg & Waters 

(1985) 
Estratégia Características 

Planejada 
Puramente deliberada, as ações são planejadas com controles facilmente 
identificáveis, assume que o ambiente é controlável. Definem o processo de 
formulação da estratégia e o processo de implementação. 

Empreendedora 

O empreendedor é a figura central da estratégia, exercendo sua visão sobre a 
organização. Como a estratégia está em um indivíduo, não existe a formalização 
como na estratégia planejada, o que dificulta a identificação das intenções dessa 
visão. 

Ideológica 

Esse tipo de estratégia é comumente encontrado em organizações cujos membros 
compartilham da mesma visão, ou ideologia; sendo assim, pensam de forma 
relativamente similar com alinhamento para o atingimento de seus objetivos. Essa 
estratégia está mais próxima de ser deliberada do que súbita, em função da 
possibilidade de identificação da ideologia, e consequentemente, dos seus objetivos 
e intenções. 

Guarda-chuva 

A estratégia guarda-chuva preocupa-se em estabelecer formas gerais de atuação 
para os membros da organização, sendo, de certa forma, menos controlada, à 
medida que os membros possuem liberdade de ação dentro do que foi definido. 
Existe uma limitação que define até onde a liberdade de decisão dos membros pode 
chegar. 

De processo 

Compartilha a característica de maior liberdade que a estratégia guarda-chuva, 
porém, ao invés de definir uma limitação para controlar a atuação dos membros, 
esse tipo de estratégia age exercendo influência indireta nos membros da 
organização por intermédio do controle sobre o processo de fazer estratégia. 

Desconexas 

Quando um departamento da organização, ou um indivíduo, age de forma 
desalinhada com as políticas da liderança central, está caracterizada a estratégia 
desconexa. Esse tipo de ação pode ser até mesmo contrário ao que formalizou a 
administração da organização. Esse fenômeno ocorre em organizações que 
possuem grandes experts com estilos próprios. 

De consenso 
Os indivíduos convergem naturalmente para o mesmo pensamento e sentido, sem 
haver necessidade de um controle central. Essa estratégia tem origem com as 
adequações de diferentes departamentos através de forma consensual. 

Impostas 

Forma de atuação da empresa que é imposta pelo ambiente e de atuação, 
independe dos desejos da administração e objetivos da empresa. Também pode se  
caracterizar quando um grupo ou uma pessoa possui grande influência na 
organização. 

Fonte: Mintzberg, H., & Waters, J. A. (1985). Of strataegies, deliverate and emergent. Strategic 
Management Journal, 6(3), 257-272. 

 

Mintzberg & Waters (1985) explicam que, apesar de haver identificado esses oito tipos 

de estratégias, novos procedimentos investigativos e de pesquisas sobre o processo 

de formação de estratégias podem levar à identificação de novos tipos de estratégia 

e esses serem incorporados à lista. Após dezoito anos da apresentação das oito 

estragégias, (Mintzberg, Ahlstrand & Lampel, 2003) evidenciam a estratégia em cinco 

diferentes contextos: 1) Plano – um caminho, plano de ação para o futuro, a estratégia 

pretendida; 2) Padrão – consistência comportamental ao longo dos anos, analisa o 
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passado; 3) Posição – relação entre produtos e mercados, considerando a 

localização, foco no mercado; 4) Perspectiva – como a organização realiza seus 

processos, análise da organização e seus pontos fortes, e 5) Manobra – ações para 

iludir a concorrência. Estas cinco dimensões de estratégia se integram, inter-

relacionam e complementam. Se bem utilizadas, vão muito além de lidar com a 

concorrência, são capazes de auxiliar no planejamento estratégico, possibilitando 

ações coletivas na organização para aumentar o volume de negócios (receitas), a 

participação de mercado, a lucratividade e a rentabilidade (Mintzberg,1987). 

 

Mendes (2018) compreende que a sobrevivência e o sucesso de uma organização 

dependem da estratégia organizacional delineada por seus administradores. A 

formulação de estratégias é variável, são inúmeras as abordagens nas quais as 

empresas buscam diferenciar-se de seus concorrentes. Kaplan e Norton (2004) 

observam a essência da estratégia no executar as atividades de modo diferente dos 

concorrentes. Os autores entendem que, para o concorrente, é mais complexo copiar 

várias atividades entrelaçadas do que apenas uma atividade isolada. Assim, o encaixe 

estratégico entre muitas atividades é fundamental para gerar e sustentar a vantagem 

competitiva. 

 
No-Lee (2005) ressalta a importância do posicionamento estratégico e pondera que 

devem ser projetados em um horizonte de uma década ou mais, pois, mudanças 

frequentes em posicionamento são altamente custosas. Para isso, a empresa deverá 

não só alinhar cada atividade individual, como também realinhar o sistema inteiro. A 

autora alerta: 

Após deter uma vantagem competitiva e um posicionamento estratégico 
sustentável, a continuidade estratégica não implica uma visão estática da 
competitividade. A empresa deve continuamente melhorar sua efetividade 
operacional, ao mesmo tempo em que deve haver um esforço constante para 
estender sua unicidade e fortalecer o ajuste entre atividades. Novos 
posicionamentos estratégicos se fazem necessários diante de mudanças na 
indústria, ou da presença de novos entrantes no mercado. A decisão de adotar 
um novo posicionamento deve ser guiada pela habilidade de encontrar novos 
trade-offs e ajustar um novo sistema de atividades complementares em 
vantagem competitiva sustentável (No-Lee, 2005, p. 38). 

 

Já Herrero (2005) preconiza que a medida que a sociedade industrial avança para a 

sociedade do conhecimento, o conceito de estratégia evolui. Na atualidade, a 
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organização como um todo se tornou responsável por formular as estratégias da 

empresa. Hoje essa ação deixou de ser realizada somente pela direção ou corpo 

gerencial; as organizações consideram todos os funcionários como estrategistas. 

 

Estudos sobre a administração estratégica criaram uma tipologia profunda e detalhada 

sob distintos aspectos, originando as escolas de pensamento estratégico das quais 

Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000) classificaram em diferentes escolas divididas 

em dois grandes blocos. O primeiro bloco envolve as escolas analíticas e prescritivas, 

agrupa as escolas de pensamento que indicam análises, prescrições e ações em seus 

modelos estratégicos. Compõe-se dos seguintes itens: 

 

 A Escola de Design – Propõe um modelo de formulação da estratégia 

que busca atingir uma adequação entre as capacidades internas, 

classificadas em pontos fortes e fracos da organização, e as 

possibilidades externas, classificadas em oportunidades e ameaças. De 

acordo com Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000) este pensamento foi 

dominante nas décadas de 1960 e 1970. Essa escola não se 

desenvolveu de forma a surgir variantes; ao contrário: ela combinou-se 

com outras visões, em contextos bem diferentes (Mintzberg, 2004); 

 A Escola do Planejamento – Desenvolvida concomitantemente com a 

escola do design, baseia-se em procedimento, treinamento e análise — 

todos formais. A estratégia devia ser guiada por um quadro de 

planejamento estratégico com acesso direto ao executivo principal. De 

acordo com Mintzberg, Lampel e Quinn (2006), apesar dessa escola ter 

surgido na década de 1960, ainda continua a ser um ramo importante da 

literatura atual; 

 A Escola do Posicionamento – Predominante nos anos de 1980, 

graças a Michael Porter, embora aceitasse a maior parte das premissas 

das escolas do design e planejamento, enfatiza que o estrategista é, 

sobretudo, um analista. A escola do posicionamento afirmou que poucas 

estratégias (genéricas), como posições no mercado, são desejáveis em 

um determinado setor, e podem ser defendidas contra concorrentes 

atuais e futuros. Mintzberg (2004) ressalva que, apesar do crescimento 
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desta escola, incluindo outras técnicas e conceitos, sempre se baseia na 

inclinação analítica. 

 

O segundo bloco retrata as escolas inspiradoras. Nesse bloco estão as chamadas 

escolas descritivas, que trazem uma abordagem mais conceitual e buscam inspirar e 

não somente prescrever estratégias: 

 

 Empreendedorismo – Conceito central baseado na visão formulada 

pelo líder em sua intuição e capacidade de controlar a implementação 

de suas ideias. Esta visão serve como inspiração e também como guia; 

 Cognitiva – Compreender o processo mental das pessoas e do 

estrategista, de acordo com a realidade percebida. A estratégia emerge 

como perspectivas, em forma de conceitos, mapas e esquemas; 

 Aprendizado – Baseia-se na formulação e implementação da 

estratégia; ambas devem ser consideradas em conjunto. Assim, a 

estratégia é um processo emergente e os estrategistas podem estar 

presentes em toda parte da empresa, pois o aprendizado é coletivo; 

 Poder – A formação de estratégia é parte de um processo aberto de 

influência, enfatizando o uso do poder e da política para negociar 

estratégias favoráveis a determinados interesses. Enxerga disputas 

internas pelo poder, nas empresas e parcerias, ou inter-

relacionamentos, para que a organização obtenha resultados de seu 

interesse; 

 Cultura – Considera a estratégia como um processo social baseado na 

cultura, cuidando dos interesses comuns e da integração. Trata da 

influência da cultura como inibidora de mudanças estratégicas; 

 Ambiental – Estuda-se a liberdade da empresa para movimentar-se 

dentro de seu ambiente, bem como quais são as demandas deste meio. 

São estudadas a teoria da contingência (respostas esperadas em 

determinadas condições) e a teoria institucional (as pressões 

institucionais enfrentadas pelas organizações); 

 Configuração – Mais abrangente e interativa que as demais escolas, 

compreende dois grandes aspectos. O primeiro entende a empresa 

como uma configuração para cada situação, integrando diferentes 



30 

 

visões de cada escola. O segundo, mais prescritivo, vê as mudanças 

como transformações dramáticas de um estado para outro. 

 

Os pesquisadores Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000) observam a ideia das escolas 

como complementares e contribuem para novas abordagens, ou seja, se por um lado 

as ideias sobre estratégia continuam a evoluir, por outro, o conhecimento pregresso 

não é desprezado. Para os autores, qualquer processo de formulação estratégica no 

mundo real poderá incluir uma ou mais escolas de pensamento estratégico, 

dependendo da atual conjuntura em que vive a empresa. A utilização das escolas na 

definição estratégica da empresa é fundamental pois, na implementação, seus 

conceitos acabam se difundindo com os da organização. As estratégias necessárias 

às organizações aplicam-se também à indústria de brinquedos, em expansão no 

mercado brasileiro. Essa indústria precisa buscar estratégias para se fortalecer, se 

manter e crescer, enfrentando desafios e dificuldades oriundos da acirrada 

competitividade. Esta indústria representa um dos setores mais dinâmicos no 

mercado, seja pelas novidades, impulsionando as vendas, ou pela constante procura 

do novo por parte do consumidor. No-Lee (2005, p.18), ressalta: “Ao lado dos 

brinquedos e jogos tradicionais, aqueles que permanecem indefinidamente em linha, 

é fácil identificar nesta procura de novidades a necessidade de atender as novas 

gerações de crianças e à expectativa por novos conceitos e novas formas de brincar”.  

 
 

2.2 Comportamento do consumidor 

 

O comportamento do consumidor tem sido pesquisado pelas mais diversas área do 

conhecimento: Psicologia – estuda o comportamento e os processos mentais dos 

indivíduos; Sociologia – estuda o comportamento dos indivíduos nos grupos; 

Psicologia social – estuda como os indivíduos influenciam e são influenciados pelos 

grupos (integra as duas primeiras disciplinas); Economia – estuda a produção, trocas 

e consumo de bens e serviços; Antropologia – estuda a relação indivíduo e cultura 

(Arnould, Price & Zinkhan, 2003, como citado por Jeunon, 2004).  

 

Jeunon (2004, p. 39) ressalta que 

Para tentar lidar com tal complexidade, o estudo do comportamento do 
consumidor necessitou, ao longo do tempo, do desenvolvimento de modelos 
numa tentativa de tornar mais compreensiva as relações entre os diversos 
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fatores envolvidos. Independentemente do enfoque dos modelos, de forma 
geral, o comportamento do consumidor é visto como um processo de tomada 
de decisão influenciado por um conjunto de variáveis externas e internas. 
 

A Sociologia utiliza-se da influência do grupo sobre a decisão de compra. Boone e 

Kurtz (2009) mencionam os estudos sobre o comportamento do consumidor baseado 

na compreensão do comportamento geral, valendo-se de conceitos da psicologia e da 

sociologia.  

 

De acordo com Silva, Souza e Perinic (2017), o comportamento do consumidor se dá 

pela necessidade do encantamento. Não basta que os produtos e serviços sejam 

adquiridos uma única vez; as organizações precisam de clientes que se tornem fiéis 

e se encantem, pois assim, se tornarão defensores de uma determinada marca ou 

produto. Karsaklian (2012, p. 20) afirma: “O estudo de comportamento do consumidor 

é uma ciência aplicada originária das ciências humanas e sociais, envolvendo 

economia, sicologia, sociologia e antropologia”. Para a autora, o consumidor é dotado 

de personalidade e desenvolve atitudes positivas e negativas, assim como todos os 

indivíduos. Assim, conhecer o comportamento do consumidor é saber diferenciar por 

qual razão ele adquire um produto ou um serviço em detrimento de outro (Karsaklian, 

2012). 

 

Para os pesquisadores Arnould, Price e Zinkhan (2003), estudos sobre o 

comportamento do consumidor utilizam princípios instituídos em diversas áreas do 

conhecimento. A economia auxilia na compreensão da resposta do consumidor sobre 

preços, e consegue explicar aspectos do processamento de informação e da escolha 

de produtos, utilizando-se a Teoria da Utilidade. A História e a Geografia se ocupam 

do estudo das origens e do desenvolvimento da cultura de consumo e do impacto do 

marketing. A Psicologia orienta estudos sobre os processos de aprendizagem, de 

formação de atitudes e tomada de decisão do consumidor.  

 

Por sua vez Solomon (2011) compreende o comportamento do consumidor como a 

satisfação de desejos e necessidades. Para ele, os indivíduos ou grupos escolhem, 

compram, usufruem ou descartam produtos, serviços, ideias ou experiências para 

alcançar essa satisfação. Esse movimento pode ainda ser cíclico, pois, uma vez 

atingida toda a satisfação, um novo desejo surge. Para o autor, você é o que você 
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consome, o consumo determina características específicas de grupos de pessoas 

(Solomon, 2011). Para Camurra (2010, p. 43), “o processo de consumo permite ao 

indivíduo identificar-se com os objetos, levando-o a diferenciar-se de alguns e parecer-

se com outros”. Assim, os consumidores possuem necessidades e desejos, cabendo 

aos profissionais de marketing identificar e criar ações para satisfazê-los.  

 

Hawkins, Mothersbaugh e Best (2007) compreendem o conhecimento sobre o 

comportamento do consumidor como um instrumento primordial para influenciar suas 

decisões de compra. Contudo, essa é uma área complexa de pesquisa, envolvendo 

desde técnicas de exploração da mente do consumidor, por meio de experimentos 

para estabelecer mudanças de comportamentos de compra, até métodos originários 

da antropologia e sociologia, explorando o modo como o consumidor usa os produtos 

ou como inventa maneiras em seu dia a dia para resolver seus problemas. 

 

Ao longo dos anos, importantes teóricos apresentam diversas interpretações sobre o 

comportamento do consumidor. A Tabela 3 tem o intuito de detalhar os diferentes 

conceitos difundidos por estudiosos no período de 1969 a 2005.  
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Tabela 3 – Definições do comportamento do consumidor (de 1969 a 2005) 
Ano Autor Definição 

1969 
Howard  

e 
Sheth 

O comportamento do consumidor permeia o comportamento de compra e também de 
decidir quanto à escolha de marcas. Os elementos da decisão envolvem: (1) um 
conjunto de motivos, (2) marcas alternativas e (3) os critérios de escolha pelos quais 
os motivos se combinam às alternativas. 

1980 Gade 
O consumidor é o destinatário dos produtos que as empresas industriais e a 
agricultura produzem e o comércio distribui – entender seu comportamento, portanto, 
significaria entender como é a relação entre consumidores e produtos . 

1984 
Robertson, 

Zielinski  
e Ward 

Apontam o caráter interdisciplinar do campo de estudo do comportamento do 
consumidor, já que esse se focaria em saber “sobre como e por quê os consumidores 
se comportam da maneira como o fazem (Robertson, Zielinski  
& Ward, 1984, p. 2). 

1989 Howard 
O comportamento do consumidor é o estudo de como e por quê os consumidores 
compram e consomem. 

1999 
Sheth, 
Mittal  

e Newman 

O comportamento do cliente, as atividades físicas e mentais realizadas por clientes e 
bens de consumo e industriais, resultam em decisões e ações, o que supõe vários 
possíveis papéis a serem assumidos. 

2000 Karsaklian 

Consumidor é pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza um produto ou um 
serviço. Dispõe de bens tangíveis e intangíveis para satisfazer suas necessidades, 
podendo ser ou não um usuário final. Assim, consumir é alimentar-se, vestir-se, 
divertir-se e, sobretudo, é viver.  

2000 
Schiffman 
e Kanuk 

O comportamento do consumidor se refere ao comportamento que demonstra ao 
pesquisar, comprar, usar, avaliar e dispor de produtos e serviços pelos quais ele 
espera satisfazer suas necessidades. 

2001 
Hawkins, 

Best e 
Coney 

O consumidor é um solucionador de problemas: uma unidade de tomada de decisões 
que absorve informações, processa essas informações diante da situação que está 
vivendo, e age para alcançar satisfação e engrandecer seu estilo de vida. 

2002 Solomon 
O comportamento do consumidor engloba processos envolvidos na seleção, compra, 
uso ou disposição, não apenas de produtos e serviços, mas também de idéias e 
experiências que possam satisfazer às suas necessidades e desejos. 

2003 
Minor e 
Mowen 

O comportamento do consumidor engloba estudo das unidades compradoras e dos 
processos de troca envolvidos na aquisição, no consumo e na disposição de 
mercadorias, serviços, experiências e idéias. 

2005 
Blackwell, 
Miniard e 

Engel 

O comportamento do consumidor engloba “atividades com que as pessoas se 
ocupam quando obtêm, consomem e dispõem de produtos e serviços”, ou, de 
maneira mais ampla, “com um campo de estudo que foca nas atividades do 
consumidor” (Blackwell, Miniard & Engel, 2005, p. 6 e 7). 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador com base em Oliveira, E.  C. de. (2007). Comportamento do 
consumidor: processo de decisão de compra de livros pela Internet. (Dissertação de Mestrado em 
Administração. Universidade de São Paulo, são Paulo, SP, Brasil).  

 
As diversas interpretações demonstram a compreensão do comportamento do 

consumidor relacionado à escolha de marcas; o consumidor visto como destinatário 

de produtos da indústria e da agricultura; o entendimento de como e por quê ele se 

comporta de maneiras distintas. O comportamento do consumidor reflete suas 

decisões sobre a escolha de marcas, repetidamente. Identificar como e por quê os 

consumidores compram e consomem, não é tarefa fácil, uma vez que existe uma 

diversidade de ofertas as quais muitas podem ser bens e/ou serviços tangíveis ou 

intangíveis, e ainda, existe a disposição também de idéias e experiências para 

satisfazer os desejos dos consumidores. 

De acordo com Pinheiro (2009), as organizações têm buscado, por meio de 
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estratégias, comunicar-se com o mercado, demonstrando produtos e serviços para 

satisfazer às necessidades e desejos dos consumidores. Entender o comportamento 

do consumidor é um processo complexo, as empresas precisam identificar o que o 

consumidor deseja, como, onde e quando ele quer consumir.  

 

Em um sistema capitalista é fundamental a existência do consumismo, pois, dele 

surgem novas empresas para atender às necessidades e desejos de públicos 

diversos. Com isso, ocorre a geração de novos empregos, o aumento de arrecadação 

tributária e, consequentemente, o giro da economia. Desse modo, o consumo é visto 

também sob a ótica social, por estar presente no cotidiano da sociedade (Larentis, 

2012). Para Oliveira-Castro e Foxall (2005), uma sociedade industrializada, capitalista, 

e um palco extremamente aberto em função da quantidade e diversidade de variáveis 

podem influenciar o comportamento de compras do consumidor, dificultando suas 

escolhas. 

 

Foxal (1998, como citado por Pinheiro, 2009, p. 24) analisa o comportamento do 

consumo: 

Com base nos eventos antecedentes e consequentes à situação do 
consumidor, a qual exerce influência direta sobre a modelagem e manutenção 
do comportamento em ambientes específicos, a situação do consumidor é 
definida como a interseção entre o cenário do comportamento do consumidor 
e a sua história de aprendizagem. A interação entre os eventos presentes no 
local de consumo e a história de aprendizagem do indivíduo geram estímulos 
discriminativos que sinalizam as consequências para os comportamentos de 
consumo. Esses estímulos discriminativos definem a amplitude do cenário do 
comportamento do consumidor, na medida em que facilitam ou inibem 
respostas de consumo, tais como olhar, procurar, escolher e comprar 
(respostas de aproximação) ou retardar a compra e deixar o cenário sem 
comprar (respostas de esquiva).  
 

De acordo com Terci (2001), o modelo completo de comportamento do consumidor 

deve abranger: a influência dos grupos e atividades no comportamento do consumidor 

(cultura, subcultura, família, classe social e estilo de vida); a análise das forças 

individuais no comportamento de consumo (aprendizagem, experiência, processo de 

avaliação, atitudes, mudança, processos de informação e personalidade) e, por fim, a 

análise do processo de decisão do consumidor envolvendo reconhecimento do 

problema, busca de informações, avaliação de alternativas, processo de compra e 

comportamentos pós-compra. 
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A decisão final de comprar é exclusiva do consumidor, mas a decisão de compra pode 

ser influenciada pelas organizações. Identificar a expectativa do consumidor, como se 

comporta e quais são seus desejos e suas necessidades é basilar para as 

organizações. Conhecer seus pensamentos, ações e os fatores influenciadores no 

momento da decisão da compra é uma forma de estudar seu comportamento (Paixão, 

2012). 

 

2.3 Evolução da teoria do consumidor 

 

As primeiras teorias sobre consumo são oriundas da economia, tendo como marco a 

Teoria da Utilidade. O desenvolvimento do consumo como foco dos debates da 

sociedade se inicia e questões sobre o papel da renda das pessoas sobre a felicidade 

(maximização da utilidade), bem como o papel dos desejos e satisfações humanas 

são hipóteses pesquisadas (Stigler, 1950). Callegaro (1982) menciona a relação entre 

renda e demanda utilizando-se a estatística, concebendo os bens normais (de 

necessidade e de luxo) e os bens inferiores, aqueles que são menos comprados 

quando a renda aumenta. Essas percepções são frutos de um dos primeiros estudos 

realizado por Engel (1857), cujo trabalho deu origem à Lei de Engel, resultado da 

observação de cerca de 200 orçamentos familiares. O economista constatou, de 

maneira pioneira, particularidades entre a renda familiar e o perfil de gastos. Pela Lei 

de Engel, quanto mais pobre uma família é, maior é a cota de despesa a qual terá de 

ser utilizada com alimentos. Wright, dezoito anos mais tarde, realizou uma pesquisa 

ampliando a amostra de 200 orçamentos proposta por Engel para 400 orçamentos 

familiares. Com essa ampliação, o ele constatou que a proporção gasta com a 

subsistência decai conforme aumenta a renda; porém, a proporção gasta com 

educação e lazer aumenta (Wright, 1875). A teoria da utilidade (marginal) baseada em 

Engel e Wright foi proposta por Walras (1892). A partir dessa teoria foi possível 

calcular a quantidade comprada em modelos matemáticos aditivos em mercados 

monopolistas ou de livre concorrência, demonstrando relações entre preço/demanda. 

 

Por sua vez, Marshall (1895) institui a Lei da Demanda, determinando se um bem é 

normal (sua curva da demanda é negativamente inclinada). O autor explica pela 

primeira vez as exceções à elasticidade preço-demanda por intermédio dos bens de 

Giffen, bens com preço elevado de acordo com maior quantidade demandada. Em 
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continuidade a essas pesquisas surgiram teóricos como Leser (1974); Hirsch (1977); 

Veblen (1899), aplicando inúmeras variáveis envolvendo essa lei. Basicamente todas 

as exceções implicavam em análises com inserção de variáveis sociais e em uma 

perspectiva mais comportamental. Numa perspectiva empresarial, grande parte 

dessas implicações referem-se ao preço dos bens em mercados competitivos 

imperfeitos. 

 

A partir da década de 90 os estudos científicos de marketing surgiram sob uma 

pespectiva psicológica/social, o desejo e a preferência pelos bens deram origem à 

área denominada psicologia do consumidor (Chamberlin, 1933; Alderson & Cox, 1948; 

Haugtvedt, 2012; Saad, 2007). As primeiras pesquisas psicológicas aplicadas ao 

consumidor se confundem com a própria história científica da psicologia.  

 

Segundo Curtis, Haugtvedt, Herr e Kardes (2008), as primeiras aplicações de estudos 

sobre o comportamento do consumidor foram para a atenção à propaganda nos 

Estados Unidos da América (EUA), em função do aumento e da diversidade de 

produtos e bens, como a necessidade de expansão do mercado. O cenário é de 

convergência entre os estudos da psicologia e economia para auxiliar no 

entendimento dos fenômenos de consumo.  

 

As Teorias do Comportamento do consumidor objetivam compreender a geração de 

valores para o consumidor, procurando identificar os fatores que resultam em suas 

escolhas. Somente no final do século XX, em função da desaceleração do 

crescimento populacional nos países de maior poder de consumo, bem como o 

aumento da competitividade entre as organizações, essas teorias ganharam força 

dentro da cadeia produtiva, beneficiando todos os seus steakholders e, em conjunto, 

obtiveram capacidade de estabelecer os produtos a serem ofertados e como fazer a 

oferta para o mercado consumidor (Blackwell, Miniard & Engel, 2005).  

 

As teorias envolvendo o tema comportamento do consumidor são: social, 

comportamental, psicanalítica, cognitivista, e da racionalidade econômica. A Tabela 4 

apresenta sua síntese. 
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Tabela 4 – Principais teorias sobre estudos do comportamento do consumidor 

(resumo) 
Teoria  Proposição sintética acerca do comportamento 

do consumidor  
Ideia  

Social 
(antropológica)  

O consumo é observado como um processo social, 
com uma análise crítica, levando em conta os 
condicionantes históricos, sociais e culturais. Ela se 
divide em duas linhas, uma de inspiração marxista e 
outra relacionada a hábitos de consumo. 
 

A posse de produtos pelo 
consumo é capaz de 
construir a identidade 
social do sujeito.  

Comportamental  

O comportamento é uma resposta a um 
determinado estímulo. Ele reflete a interação do 
indivíduo com o meio ambiente e se traduz por meio 
de estímulos. Segundo esta teoria, é possível 
influenciar o ambiente no processo de decisão de 
compra.  
 

O consumo é um tipo de 
conduta, resultante de 
reações fisiológicas e 
comportamentais 
possíveis de se observar.  

Psicanalítica  

Divide a mente em consciente e inconsciente. Tem 
como proposta conhecer o que ocorre na mente do 
consumidor durante o processo decisório. Explicita 
o modo como a mente percebe (o ID, o ego e o 
superego) como entidades mentais, envolvendo 
memória, percepção, julgamento e pensamento.  
 

O comportamento é uma 
demonstração alterada de 
desejos recalcados, 
locados no inconsciente.  

Cognitivista  

Esta teoria promove a integração entre o produto, o 
consumidor e o ambiente relacionados ao processo 
de decisão de compra. O processo integrativo do 
comportamento envolve a "percepção, a motivação, 
a aprendizagem, memória, as atitudes, os valores e 
a personalidade; fatores socioculturais, como a 
influência dos grupos sociais, da família, da cultura 
e de classes sociais" (Pinheiro, castro, Silva & 
Nunes, 2005, p. 22). 
 

O comportamento precisa 
ser tomado como sendo 
um processo integrativo.  

Racionalidade 
econômica  

Baseia-se na avaliação das interações entre 
produtores e consumidores de um mercado 
específico. O consumidor faz escolhas visando 
maior benefício com menor custo. Esta teoria não 
leva em conta fatores psicológicos, diferenças 
individuais, sociais e culturais envolvidas no 
processo de compra.  

O consumidor almeja a 
maximização da utilidade.  

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Pinheiro, L. D. R. (2009). Estudo sobre o Comportamento do 
Consumidor Frente à Questão Ambiental. (Dissertação de Mestrado em Administração.  Universidade 
de São Caetano do Sul, São Caetano do Sul, SP, Brasil). 

 

Ao longo dos anos, as teorias sobre o comportamento do consumidor evoluíram para 

as seguintes teorias: Racionalidade Econômica, Comportamental, Psicanalítica, 

Sociais e Antropológicas e Cognitivista (Cardoso, 2016). As Teorias sociais e 

antropológicas tem como foco o processo social. Seu desenvolvimento deve ocorrer 

a partir de uma avaliação baseada em seus condicionantes históricos, sociais e 

culturais com o objetivo de mostrar as variações dos padrões de consumo (Cardoso, 

2016).  
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Para Couto (2013), as teorias sociais e antropológicas se constituem sob a visão 

marxista e a visão dos hábitos de consumo nas sociedades contemporâneas. 

Entender como ocorre o processo de consumo do ponto de vista social e cultural é de 

extrema importância para as organizações. A Teoria social antropológica foca o 

consumo como um processo social avaliado criticamente por meio de seus 

condicionantes históricos, sociais e culturais. Nesta teoria, o consumo é visto como 

um processo de significação social, uma referência para a construção da identidade 

social. Percebe o papel do consumo nas relações sociais possibilitando o 

posicionamento do indivíduo em relação ao seu contexto social e cultural (Oliveira, 

2014).  

 

Na perspectiva de Rondon-filho (2009), as abordagens sociais e antropológicas 

possibilitam uma maior compreensão sobre a dinâmica social e cultural regente dos 

processos de consumo. O consumo é um processo cuja significação social está em 

proporcionar uma referência para a construção da identidade social dos indivíduos, 

principalmente pelo fato de que a posse dos produtos define a posição social do 

consumidor, tanto em relação aos seus pares quanto em relação à sociedade como 

um todo. O consumo não é um ato meramente individual e racional, mas também um 

processo essencialmente social, possibilitando o posicionamento do indivíduo em 

relação ao seu contexto social e cultural. Os pontos positivos mencionados por 

Cardoso (2016) sobre a Teoria Social incidem em: 

 

 Pontos positivos – A cultura, a história e a sociedade darão dicas do 

caminho que o mercado pode seguir; a Segmentação, ferramenta de 

Marketing, pode ser utilizada eficazmente utilizando esta teoria. 

 Pontos negativos – A velocidade da informação e a globalização 

muitas vezes ultrapassam os valores culturais. Com isso, as sociedades 

estão se organizando de forma diferente, acarretando em alto grau de 

adaptação de produtos, serviços, empresas e marcas, mesmo as 

marcas regionais. 

 

De modo geral, essa teoria tem como foco o consumo como processo social, devendo 

basear-se numa avaliação crítica, preservando seus históricos sociais e culturais, 

sendo postos em uma perspectiva histórica a fim de apontarem as variações dos 
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padrões de consumo. 

 

Essa teoria reflete o comportamento do indivíduo, suas relações com o ambiente no 

qual está inserido e as influências no momento da compra. Ela analisa os estímulos 

gerados para produzir reações positivas ou negativas em relação aos produtos 

disponíveis, ressaltando o papel da aprendizagem e do ambiente, usando estímulos 

para aperfeiçoar a intenção de compra. Aos profissionais de marketing ela contribui 

com métodos e técnicas de pesquisa ligados ao comportamento do consumidor no 

ambiente de compra, possibilitando às organizações criar estratégias de vendas a 

partir desse monitoramento.  

 

Segundo Oliveira (2014), a teoria comportamental é também a base psicológica teoria 

psicanalítica e cognitivista, a qual baseia-se no comportamento e suas relações com 

o meio ambiente do indivíduo representados pelo Behaviorismo clássico (Watson) 

estímulo e resposta (Pavlov), o condicionamento clássico. O consumo é um conjunto 

de reações fisiológicas e comportamentais observáveis, geradas por estímulos no 

ambiente. Esta teoria não leva em consideração a mente do consumidor, mas sim o 

estímulo-resposta presente no ambiente de consumo. 

 

A Teoria comportamental tem por finalidade evidenciar o comportamento e suas 

relações do indivíduo com o meio ambiente. O comportamento de compra ocorre em 

função de uma análise minunciosa dos estímulos presentes no ambiente de consumo, 

levando o consumidor a produzir reações positivas (aproximação) ou negativas 

(afastamento) em relação a um determinado produto ou serviço (Rondon-Filho, 2009). 

Os pontos positivos e negativos ressaltados por Cardoso (2016) para a Teoria 

Comportamental são: 

 

 Pontos positivos – Fornece ótimas técnicas e métodos de pesquisa do 

comportamento do consumidor. Muito usado em estímulos de marketing 

com a finalidade de maximizar a intenção da compra; 

 Pontos negativos – Não lança luz concernente ao que acontece com 

o consumidor entre a apresentação, o estímulo de marketing e a 

consecução ou não do comportamento de compra; muitas vezes as 

empresas supervalorizam os estímulos externos. 
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Baseada nos estudos de Freud no final do século XIX e início do século XX, essa 

teoria busca compreender a mente do consumidor. Para os estudiosos, é importante 

entender a dinâmica psicológica do consumo sob a ótica da psicanálise, desenvolvida 

por Freud e dividida em consciente e inconsciente. De acordo com Couto (2013), o 

indivíduo, no momento da compra, idealiza no produto seus desejos, esperanças, 

angústias e conflitos, na tentativa de encontrar satisfação, mesmo sendo temporária 

ou parcial. Para a autora, o valor de uma compra se localiza no plano do inconsciente. 

Sendo assim, a psicanálise é utilizada na relação de imagem e conceito de produtos, 

com o propósito de satisfazer os desejos inconscientes do consumidor. As 

organizações podem criar inúmeras estratégias a partir dos desejos e necessidades 

dos consumidores, e esse conhecimento torna-se uma ferramenta imprescindível no 

dia a dia das organizações (Couto, 2013). 

 

A Teoria Psicanalítica enfatiza o que se passa dentro do consumidor; é vista como 

uma abordagem importante para o estudo dos processos psicológicos inerentes ao 

consumo, internalizando o momento da compra. Para Oliveira (2014), o significado do 

comportamento está no insconsciente. Assim, o consumo é a expressão dos desejos 

insconscientes, objetivando a satisfação dos impulsos. Os desejos, expectativas, 

angústias e conflitos do consumidor são projetados no consumo. Para Rondon-Filho 

(2009), a mente humana se divide em duas esferas, consciente e inconsciente. Assim, 

a teoria psicanalítica refere-se aos comportamentos expressos na consciência, são 

uma expressão distorcida de desejos recalcados localizados no inconsciente. Os 

significados de um comportamento ou de uma atitude não devem ser buscados no 

plano consciente, mas sim nos motivos ocultos situados no plano do inconsciente. 

 

Os pontos positivos ressaltados por Cardoso (2016) para a Teoria Psicanalítica são: 

 

 Pontos positivos – Os profissionais de marketing podem criar 

estratégias a fim de identificar características dos produtos com objetivo 

despertar o desejo inconsciente dos consumidores. 

 Pontos negativos – A técnica de atrelar conceitos e imagens aos 

produtos e serviços, com o intuito de aumentar a intenção de compra 

deve-se muito à compreensão da mente humana. 

 



41 

 

Cardoso (2016) exemplifica a teoria como um modelo em busca da felicidade, do 

padrão de beleza, do status, aceitação social e afirma que parte dessa teoria é muito 

explorada pelas estratégias de marketing. Atualmente tal teoria é a mais utilizada 

pelos profissionais de marketing por possibilitar uma melhor compreensão dos 

diferentes comportamentos de compra. Ela entende o consumo como resultado de um 

processo de informações provenientes do indivíduo, da cultura e do meio ambiente, 

além de integrar produto, consumidor e ambiente num processo de tomada de 

decisão. Sendo assim, o consumidor seleciona diferentes produtos, tendo por base a 

influência de fatores cognitivos, tais como percepção, motivação, aprendizagem, 

memória, atitudes, valores e personalidade, fatores socioculturais, influência de grupo, 

família, cultura e classe social e também os fatores situacionais Couto (2013). 

 

A Teoria Cognitiva abarca produto, consumidor e ambiente, a visão de consumo 

resulta no processo de tomada de decisão. Ela interpreta o consumo como resultado 

do processo de informações advindas do sujeito, da cultura e do meio no qual está 

inserido. Além disso, promove compreensão mais equilibrada dos diferentes fatores 

envolvidos nos processos de decisão de compra dos consumidores (Oliveira, 2014). 

 

Segundo Rondon-Filho (2009), na Teoria Cognitivista o consumo resulta do 

processamento de informações oriundas do indivíduo, da cultura e do meio ambiente. 

Para os cognitivistas, as decisões de compra são variadas, mas podem ser 

classificadas pelo tipo de produto, motivação do consumidor, freqüência da compra, 

busca e processamento da informação, percepção das alternativas por parte do 

consumidor e influências situacionais. Essa teoria cognitivista tem sido mais utilizada 

pelo mercado por possuir característica integrativa. 

 

Os pontos positivos ressaltados por Cardoso (2016) para a Teoria Cognitiva são: a 

Teoria é mais completa e dá uma visão geral do consumidor. Como exemplo, Cardoso 

(2016) cita as negociações realizadas pela empresa Buscapé, que comprou a 

empresa de marketing comportamental eBehavior, organização especializada em 

analisar o perfil dos usuários de lojas virtuais para recomendar produtos de sei 

interesse.  

 

Essa teoria refere-se à relação custo-benefício, tem foco na ideia de que a escolha do 
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consumidor por um produto ou serviço baseia-se na busca do maior benefício pelo 

menor custo. A maximização da utilidade da compra tem como objetivo aumentar o 

grau de satisfação e prazer do indivíduo com a compra daquele bem ou serviço, porém 

a sua utilização contínua leva a um decréscimo da percepção de utilidade, 

denominada taxa de utilidade marginal, ou seja, o grau de satisfação psicológica 

decresce conforme ocorre o aumento do consumo das quantidades adicionais desse 

bem. Essa teoria nos permite uma compreensão limitada do comportamento do 

consumidor, pois não possibilita uma análise profunda da mente do indivíduo, na qual 

os processos psicológicos que definem o seu comportamento possam ser analisados, 

além de não considerar as diferenças individuais, sociais e culturais (Couto, 2013). 

 

A Teoria da Racionalidade Econômica constitui-se na microeconomia. Tem como 

maior benefício o menor custo e a maximização da utilidade. Por exemplo: Copo 

d’agua no deserto não considera as diferenças individuais, sociais e culturais. Apesar 

de possuir limitações, esse modelo é relevante para compreender como o marketing 

pode influenciar o comportamento de compra (Oliveira, 2014). 

 

Segundo Rondon-Filho (2009), o eixo central da Teoria da Racionalidade Econômica 

constitui-se em um comportamento do consumidor cujas escolhas de consumo são 

apoiadas por uma busca do maior benefício (prazer ou satisfação ao menor custo 

possível - desconforto ou sofrimento). Os esforços de escolha do consumidor sempre 

teriam como base a maximização dos graus de satisfação psicológica e prazer obtidos 

com o uso dos produtos e serviços adquiridos. A teoria da racionalidade econômica 

não leva em consideração as diferenças individuais, sociais e culturais envolvendo o 

comportamento de consumo. 

 

Cardoso (2016) aponta os aspectos positivos e negativos da Teoria da Racionalidade 

Econômica: 

 

 Pontos positivos – Muito utilizada nos estímulos de Marketing que 

objetivam influenciar o comportamento do consumidor; 

 Pontos negativos – Não leva em consideração as diferenças 

individuais, sociais e culturais que permeiam o comportamento de 

compra; 
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 Não permite uma compreensão mais aprofundada dos processos 

psicológicos que envolvem o comportamento de compra. 

 Pode ocorrer taxa de utilidade marginal, ou seja, o grau de satisfação 

do cliente cai por uso contínuo de um mesmo produto. 

 

Cardoso (2016) exemplifica a Teoria da Racionalidade Econômica com a empresa 

Hyundai, que destaca nos seus anúncios os aspectos relacionados à qualidade, preço 

do produto, se comparado a outras marcas de características técnicas similares. 

 

2.4 Processo decisório de compra do consumidor 

 

O processo de tomada de decisão é uma maneira de mapear a mente do consumidor, 

no sentido de entender como ocorre a escolha por um determinado produto ou serviço. 

“Decisão do consumidor” representa uma pessoa avaliando detalhadamente os 

atributos de produtos ou serviços pelos quais ele reconhece ter uma necessidade 

específica a um menor preço. O processo de tomada de decisão baseia-se em 

diferenças individuais, influências ambientais e processos psicológicos, influenciando 

o comportamento do consumidor. O processo de compra do consumidor envolve a 

tomada de decisão sobre a compra de um produto ou serviço. Esse processo é 

oriundo da necessidade de ter algo. Contudo, ele está sujeito a várias percepções 

antes da escolha (Afonso, 2014). 

 

Segundo Giglio (2005, p.172),  

o processo de compra ocorre em etapas: Julgamento – Caracteriza-se pela 
influência de representações sociais que valorizam ou não a intenção da 
compra e as expectativas que a ela se referem; Compra – Define-se como um 
jogo de negociação no qual algumas variáveis, tais como o tempo disponível e 
o conhecimento das partes envolvidas moldam a dinâmica da negociação; Uso 
– É o momento em que a adequada operação do produto leva aos resultados 
esperados e Avaliação pós-compra – nesta fase as expectativas do consumidor 
se concretizam, é o momento em que ele compara o esperado e o obtido. 
 

Por sua vez Solomon (2011) vê os consumidores como tomadores de decisão; vários 

tipos de decisões ocorrem de acordo com o comportamento de compra e o tipo de 

produto a ser comprado. O processo de tomada de decisão da compra abarca: 

reconhecimento do problema; busca de informação; economia da informação; 

avaliação de alternativas e escolha do produto. Contudo, nem sempre o consumidor 
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reconhece esse processo, e acaba criando estratégias para escolha do produto, bens 

ou serviços contingenciados por essa teoria. 

 

Já Churchill e Peter (2005) classificam o processo de compra do consumidor em cinco 

etapas: reconhecimento da necessidade; busca de informações; avaliação de 

alternativas; decisão de compra e avaliação pós-compra. Ao perceber uma 

necessidade, os consumidores sentem o desejo de atendê-la e a partir daí buscam 

recursos para satisfazê-la. 

 

As pesquisas de Sheth, Mittal e Newman (2001), constituem-se de um estudo 

fundamentado em três pilares:  

 

 Insumos – Considera-se as fontes externas de informação, envolvendo 

marketing, fontes pessoais, sociais, públicas e governamentais; 

Processos mentais – abrangendo as percepções consideradas (a 

exposição, a atenção e a retenção seletiva) influenciadas pelo 

conhecimento prévio; 

 Solução de problemas – os motivos para a compra induzem ao 

reconhecimento do problema e a critérios de escolha, levando o 

consumidor a buscar e integrar as informações. 

 Resultados – as crenças, atitudes e consciência em relação à marca 

afetam a escolha do produto e os resultados pós-escolha.  

 

Os sete estágios para o processo de tomada de decisão sugeridos por Blackwell 

Miniard e Engel (2013) constituem-se em sete estágios: Reconhecimento da 

necessidade; Busca de informações; Avaliação de alternativas pré-compra; Compra; 

Consumo; Avaliação pós-compra e Descarte. Esses atributos podem auxiliar o 

consumidor a solucionar problemas rotineiros, conduzindo-os à compra e ao uso de 

produtos e serviços variados.  

 

Samara e Morsch (2005) delineiam seis papéis constituintes do processo de decisão 

de compra: Iniciador – o indivíduo primeiro sugere a ideia de compra de determinado 

produto; Influenciador – a pessoa cuja opinião ou ponto de vista tem forte peso para 

chegar à decisão final; Decisor – a pessoa determina a decisão de comprar; 
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Comprador - a pessoa efetivamente realiza a compra; Consumidor (ou usuário) – a 

pessoa consome ou utiliza o produto; e Avaliador – a pessoa julga se o produto é 

adequado ao uso. Nesta concepção, o processo não envolve apenas um indivíduo, e 

sim um grupo de pessoas, e cada indivíduo contribuirá no processo de compra de 

modo distinto. 

 

Hoyer e Macinnis (2011) alertam sobre o processo de tomada de decisão do 

consumidor se iniciar a partir da identificação do problema de consumo a ser 

solucionado; já o reconhecimento do problema é a diferença percebida entre o estado 

real (situação percebida pelo consumidor no momento) e o estado ideal (situação 

desejada pelo consumidor). Nele, os consumidores estão cientes da diferença entre o 

estado real e o estado ideal.  

 

O estágio é essencial para a tomada de decisão do consumidor, pois é ele que 

alavanca a ação, conforme se observa na Figura 2. 

 

 

Figura 2 

Processo de busca Interna 
Fonte: Elaborada pelo autor com base em: Blackwell, R. D., Miniard, P. W., & Engel, J. F. (2005). 
Comportamento do consumidor. (9a. ed.). São Paulo: Pioneira Thomson Learning.  

 

O processo decisório do consumidor envolve, inicialmente, o reconhecimento do 

problema. Antes de iniciar o processo de tomada de decisão, ele precisa coletar as 

informações para auxiliá-lo na tomada de decisão. Hoyer e Macinnis (2011) 
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conceituam busca interna como o processo de relembrar informações armazenadas 

na memória. Hawkins, Monthersbaugh e Best (2007 p. 308) preconizam que  

a busca externa pode envolver fontes independentes, fontes pessoais, 
informações de fabricantes e experiência com o produto. A busca interna inicial 
geralmente produz um conjunto de restrições ou as decisões que limitam e 
direcionam a busca externa. Muitos problemas são solucionados pelos 
consumidores utilizando apenas informações previamente armazenadas. 

 

A confiabilidade da busca interna é proporcional ao conhecimento armazenado pelo 

consumidor em sua memória sobre o produto ou serviço. A satisfação alcançada em 

compras anteriores pode contribuir para o processo de tomada de decisão por meio 

da busca interna. A busca externa ocorre quando a busca interna não fornece 

informações adequadas para a tomada de decisão (Blackwell, Miniard & Engel, 2005). 

 

A busca externa ocorre a partir da coleta de informações no meio ambiente. Também 

conhecida como busca “pré-compra”, pois é motivada por uma decisão de compra 

futura. A Figura 3 ilustra essa situação.  

 

 

Figura 3 

Processo de busca Interna 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em: Blackwell, R. D., Miniard, P. W., & Engel, J. F. (2005). 
Comportamento do consumidor. (9a. ed.). São Paulo: Pioneira Thomson Learning. 

 

As fontes de informações de busca externa são consideradas contínuas quando o 

consumidor se informa constantemente, independentemente da necessidade de 

compra. Como por exemplo, tem-se os leitores de revistas de moda. A principal 

motivação na busca pré-compra é o desejo de fazer melhores escolhas. A busca 

contínua pode ser motivada pelo desejo de adquirir conhecimentos a serem utilizados 

em compras futuras. A busca contínua afeta, consequentemente, a avaliação da 

BUSCA EXTERNA OU PRÉ-COMPRA

Folhetos

Cartazes

Familiares
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alternativa pré-compra. A motivação primária por trás da pré-compra é o desejo de 

fazer melhores escolhas de consumo (Blackwell, Miniard & Engel, 2005). De acordo 

com Hoyer e Macinnis (2011), durante a busca externa, os consumidores podem 

adquirir informações de varejistas, da mídia, de outras pessoas e de fontes 

independentes, assim como da experimentação do produto. Portanto, tomar as 

melhores decisões de compra é o principal benefício da pré-compra. Quando os 

consumidores percebem as diferenças significativas entre produtos ou serviços, as 

probabilidade de obter sucesso na aquisição se tornam maiores (Blackwell, Miniard & 

Engel, 2005). 
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Nesse contexto,  a Tabela 5 representa uma síntese do processo de tomada de compras na perspectiva dos teóricos sobre o tema. 

 

Tabela 5 – Processo de tomada de decisão de compra 
Etapas do processo de decisão de compras 

Ano Autor Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 6 Etapa 7 

1995 
Semenik e 
Bamossy 

Reconhecimento 
da necessidade 

Busca de 
informação 

- 

Avaliação 
das 

alternativas 
de produto 

Decisão de 
compra 

Avaliação 
das 

alternativas 
de compra 

Comportamento 
pós-compra 

- 

1997 
McCarthy e 
Perreault 

Conscientização de 
necessidade/desejo 

Busca de 
informações 

- 
Avaliação 

das soluções 
alternativas 

Decisão 
sobre a 
solução 

Compra do 
produto 

- - 

2000 
Boone e 
Kurtz  

Reconhecimento 
do problema 

Busca - 
Avaliação 

das 
alternativas 

Decisão de 
compra 

Ato de 
compra 

Avaliação pós-
compra 

- 

2001 
Sheth, Mittal, 
e Newman 

Solução de 
problemas 

Insumos 
Processos 
mentais 

- Resultados - - - 

2005 Giglio Julgamento Compra Uso - - - 
Avaliação pós-

compra 
- 

2005 
Churchill e 
Peter 

Reconhecimento 
da necessidade 

Busca de 
informações 

- 
Avaliação de 
alternativas 

Decisão de 
compra 

- 
Avaliação pós-

compra 
- 

2005 
Samara e 
Morsch 

Iniciador - - Influenciador Avaliador 
Comprador 
Consumidor 

- - 

2011 Solomon 
Reconhecimento 

do problema 
Busca de 

informação 

Economia 
da 

informação 

Avaliação de 
alternativas 

Escolha do 
produto 

- - - 

2013 
Blackwell, 
Miniard e 
Engel  

Reconhecimento 
da necessidade 

Busca de 
informações 

- 
Avaliação de 
alternativas 
pré-compra 

Decisor 
Compra 

Consumo 
Avaliação pós-

compra 
Descarte 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em  Oliveira, E.  C. de. (2007). Comportamento do consumidor: processo de decisão de compra de livros pela Internet. 
(Dissertação de Mestrado em Administração. Universidade de São Paulo, são Paulo, SP, Brasil). 

 

De acordo com (Larentis, 2009) sob a ótica do consumidor brasileiro o processo de decisão de compra envolve: reconhecimento do 

problema, busca de informações, avaliação das alternativas, escolha e pós-compra.  
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O processo de decisão se inicia quando uma necessidade é ativada ou reconhecida 

em razão da diferença entre o estado desejado e a situação real do consumidor. 

Segundo Hawkins, Monthersbaugh e Best (2007 p. 320), “diversas características do 

consumidor afetam a percepção dos benefícios esperados, dos custos e das 

necessidades de realizar um nível específico de busca interna ou externa de 

informações”. Desse modo, após reconhecerem o problema, os consumidores podem 

se envolver em uma busca, interna ou externa. Se uma busca interna na memória 

oferece uma solução satisfatória ao problema do consumo, não é necessário que o 

consumidor busque informação no ambiente, frequentemente. Contudo, dependo do 

tipo de compra, a busca externa faz-se necessária. Portanto, reconhecer as 

necessidades pode revelar desejos insatisfeitos, indicando oportunidades de negócio. 

Em algumas situações, as empresas influenciam o reconhecimento da necessidade 

como forma de estimular a compra de determinado produto ou serviço (Blackwell, 

Miniard & Engel, 2005). 

 

De acordo corn o envolvimento do consumidor com o produto ou serviço desejado, 

existirá urn esforço maior ou menor da empresa em cada estágio. O consumidor 

brasileiro é visto como o mais impulsivo no mundo. Pesquisas realizadas em 1998 

demonstraram que 85% de suas decisões de compra são feitas no ponto-de-venda; 

ern média, para cada 12 itens planejados, o brasileiro converte em compras 44 itens. 

Apesar de esses resultados se limitarem ao segmento supermercadista, sabe-se que 

a decisão de compra no Brasil ocorre no ponto-de-venda na maior parte do varejo, 

exatamente pela falta do hábito de planejar as compras, além dos motivos emocionais 

envolvidos em todo o processo (Larentis, 2009).  

 

2.5 Fatores influenciadores no comportamento de compra dos consumidores 

 

Os principais fatores influenciadores no comportamento de compra dos consumidores 

são culturais, sociais, pessoais e psicológicos, conforme se observa na Figura 4. Os 

fatores culturais são: cultura, subcultura e classes sociais. Uma definição clássica de 

cultura é feit por Mowen e Minor (2003): cultura é um conjunto de padrões de 

comportamento social disseminados pelos membros de uma sociedade. 
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Figura 4 

Fatores culturais  
Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

Na percepção de Medeiros, Binotto, Denardin, Boligon e Machado (2014) cultura se 

relaciona a crenças e costumes determinados por uma sociedade  e são passados de 

uma geração para outra. As pessoas com idade próxima passam por experiências 

semelhantes e possuem valores e costumes comuns. Assim, o conjunto de valores, 

ideias, artefatos e símbolos significativos que permitem aos indivíduos se 

comunicarem, interpretar e avaliarem-se como integrantes da sociedade é  

compreendido por Blackwell, Miniard e Engel (2013) como cultura. A cultura determina 

o senso de identidade e o comportamento padrão de uma sociedade. Além disso, é o 

elemento mais forte e determinante do comportamento humano. O conjunto complexo 

envolvendo conhecimentos, crenças, artes, lei, moral, costumes e todas as demais 

capacidades e hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade é 

uma das definições citadas por Karsaklian (2004).  

 

Para a autora, 

a influência da cultura sobre o ato de compra e de consumo é hoje 
extremamente reconhecida e a maior parte das abordagens avançadas sobre 
o comportamento do consumidor integra, de uma forma ou de outra, o fator 
cultural. Entretanto, ainda que se admita que a cultura exerça um efeito, não 
se sabe ainda identificar com precisão a origem dessa influência (Karsaklian, 
2004, p.153). 
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Tal linha de pensamento é reforçada por Souza (2012 p. 24), o qual afirma que 

a cultura é um fator influenciador intenso nos hábitos de compra de uma 
pessoa, tendo em vista que os valores e crenças surgidos em uma sociedade, 
o ambiente familiar e o convívio em instituições como escola e igreja 
contribuem fortemente para a formação dos hábitos de compra. Assim, a 
cultura é um fator exercendo poderosa influência sobre o comportamento do 
consumidor, em função dos valores e crenças existentes. 

 

Karsaklian (2004, p. 263) contextualiza: “Não nascemos consumidores, mas nos 

tornamos ao longo da vida. A necessidade e desejo de obter produtos e serviços não 

é inata” e sim adquirida num contexto cultural. A cultura é o determinante mais amplo 

do comportamento do consumidor.  

 

 Os profissionais de marketing devem “Compreender o papel cultural nas decisões 

dos consumidores, monitorar tendências baseadas em valores culturais e reconhecer 

mudanças provocadas por estes” , segundo Boone e Kurtz (2009, p. 163). Para os 

indivíduos, a cultura é normativa e norteada pelos princípios culturais de uma 

sociedade. Qualquer tipo de comportamento fora das regras pré- estabelecidas faz 

com que o indivíduo esteja sujeito a sofrer punições (Pinheiro, Castro, Silva & Nunes, 

2006). 

 

Segundo Blackwell, Miniard e Engel (2005), a cultura se baseia em dois elementos 

fundamentais: Abstratos e Materiais: 

 

 Os elementos abstratos – incluem valores, atitudes, ideias, tipos de 

personalidade e constructos (religião ou política). 

 Elementos materiais – reconhecidos como artefatos culturais, abarcam 

livros, computadores, ferramentas, edifícios e produtos específicos. Um 

exemplo de elemento abstrato da cultura brasileira é o guaraná, cuja 

crença é a de que as propriedades terapêuticas aumentariam a força e 

melhorariam o desempenho sexual.  

 

A cultura influencia diretamente o processo de decisão de compra do consumidor 

desde o início da necessidade até a avaliação pós-compra. Isto é, representa a forma 

como o consumidor compra, consome e descarta produtos e serviços (Graça, 2016). 
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A sub-cultura, na percepção de Mowen e Minor (2003, p. 316), pode ser definida como 

uma subdivisão da cultura nacional com base em alguma característica 
unificadora, tal como status social ou nacionalidade.... Outra característica que 
define os membros de uma sub-cultura, é que compartilham padrões 
semelhantes de comportamento que são distintos daqueles da cultura 
nacional. 
 

A subcultura também exerce um papel fundamental no cotidiano dos consumidores, 

uma vez que eles também são influenciados por microcultura composta por símbolos 

e valores de grupos restritos: religiosos, étnico e geográficos (Blackwell, Miniard & 

Engel, 2005). 

 

Segundo Rennó (2009) existe uma relação muito próxima entre os conceitos de sub-

cultura e demografia. As variáveis demográficas simplesmente descrevem 

características de uma população, como nacionalidade, renda, idade, sexo, classe 

social, sendo usadas para descrever sub-culturas. Por sua vez, as subculturas 

baseiam- se em valores, tradições, símbolos e ações do grupo. 

 

As subculturas são grupos distintos de pessoas de uma sociedade com significados 

culturais comuns com relação a respostas afetivas e cognitivas (emocionais, crenças, 

valores e objetivos), comportamentos (costumes, roteiros e rituais e normas 

comportamentais) e fatores ambientais (condições de vida, localização geográfica e  

objetos importantes). Os tipos de subcultura estão explicitados a seguir: 

 

 Idade – adolescentes, adultos jovens, adultos de meia idade e idosos. 

 Religião – judeus, católicos, mórmons, budistas, muçulmanos e 

evangélicos. 

 Raça – negros, brancos e asiáticos. 

 Nível de renda – novos ricos, renda média, pobres e desamparados. 

 Nacionalidade – franceses, malásios, australianos e canadenses. 

 Gênero – feminino e masculino. 

 Tipo de família – pais/mães solteiros, divorciados/sem filhos e pai e mãe 

com filhos. 

 Ocupação – mecânicos, contadores, padres, professores, secretários e 

médicos. 
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 Região geográfica – Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul. 

 Comunidade – rural (cidade pequena), subúrbio e metrópole (Peter & 

Olson, 2009). 

 

Na compreensão de Solomon (2002), todos os consumidores pertencem a várias 

subculturas. Suas crenças e experiências comuns os associam a grupos em uma  

sociedade global, afetando seu estilo de vida, envolvendo atributos como idade, raça, 

histórico étnico, local de residência ou até uma forte identificação com uma atividade 

ou forma de arte. As grandes categorias das subculturas constituem-se de 

“nacionalidade, religião, região geográfica, raça, idade, gênero, ocupação e classe 

social” (Schiffman & Kanuk, 2009, p.300). 

 

Blackwell, Engel e Miniard (2005, como citado por Solomon, 2011, p. 326) descreve 

as influências de etnia, raça, religião e identidade (regional ou nacional) relacionadas 

à cultura abstrata (comportamental) ou fisica (material). À medida que esses 

elementos mudam na sociedade, a cultura também se modifica, conforme ilustra a 

Figura 5. 

 

 
 

 

Figura 5 

Influências culturais  
Fonte: Blackwell, R. D., Miniard, P. W., & Engel, J. F. (2005). Comportamento do consumidor. (9a. ed.). 
São Paulo: Pioneira Thomson Learning. 
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subcultura significa um sistema de valores baseado em situações e experiências de 

vida compartilhado por determinado grupo de pessoas (Solomon, 2011). A classe 

social possui elementos constituintes das identidades dos consumidores, os fatores 

que definem classe social e que podem impulsioná-los ao consumo de determinados 

produtos. São eles: Classe social; Renda; Ocupação; Grau de instrução e Status. A 

associação destes elementos possibilita a compreensão de padrões de compra, 

gostos e estilo de vida de uma sociedade, segundo Rennó (2009). 

 

A diferença da classe social fundamenta-se em três fatores: Status econômico (que 

inclui tipo de moradia e localização dela); Credenciais educacionais e Padrões de 

comportamento (Mowen & Minor, 2003). A classe social é capaz de influenciar 

intensamente o estilo de vida do consumidor, refletindo o nível ao qual o indivíduo 

pertence. O modo como os consumidores vivem e consome é determinado por sua 

classe social. De acordo com Silva e Barbosa (2011) as classes sociais compartilham 

valores, crenças, interesses e estilos de vida, permitindo uma ordenação dos 

consumidores e de suas famílias e também de seus desejos de compra. Já para 

Schiffman e Kanuk (2009) as classes sociais são divisões relativamente homogêneas 

e duradouras de uma sociedade, são ordenadas hierarquicamente e seus membros 

compartilham valores, interesses e comportamentos similares. A Figura 6 ilustra as 

variáveis econômicas, de interações e políticas. 

 

 

Figura 6 
Variáveis econômicas, de interação e políticas 
Fonte: elaborada pelo autor com base em Blackwell, R. D., Miniard, P. W., & Engel, J. F. (2005). 
Comportamento do consumidor. (9a. ed.). São Paulo: Pioneira Thomson Learning. 

 

Para Blackwell, Miniard e Engel (2000) as classes sociais são definidas como divisões 

da sociedade em grupos, compartilhando valores semelhantes, estilo de vida, 

interesses e comportamento. São variáveis determinantes da classe social: ocupação, 

riqueza, prestígio pessoal, poder, associação, socialização, consciência de classe e 
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mobilidade, e estão diretamente ligadas à renda. De acordo com os autores, a 

ocupação é o melhor indicador para determinar a classe social, pois espelha o estilo 

de vida do indivíduo, o grau de status e seu comportamento de consumo. A classe 

social afeta a forma como as pessoas gastam seu tempo, os produtos que compram 

e onde e como fazem compras. Algumas das variáveis concretas utilizadas para 

definir as classes sociais incluem: ocupação, instrução, rede de amizades, forma de 

falar e posses. Outras variáveis envolvem: poder, prestígio e classe. Os profissionais 

de marketing e os sociólogos se interessam por agrupamento por status, em razão de 

esse critério influenciar os produtos/serviços consumidos (Blackwell, Miniard & Engel, 

2000). 

 
 

 

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 pensamentos, sentimentos e, 

consequentemente, no comportamento do consumidor (Churchill & Peter, 2000). 

Segundo Peter e Olson (2009), os grupos de referência compõem-se de duas ou mais 

pessoas, e são consideradas por um indivíduo como ponto de referência para 

desenvolver ações efetivas e cognitivas de comportamento. Os grupos de referência 

podem ter diferentes tamanhos (uma única pessoa ou centenas) e podem ser 

tangíveis (pessoas reais) ou intangíveis e simbólicos (executivos bem-sucedidos ou 

heróis esportivos). Podem pertencer à mesma classe social, subcultura e cultura ou a 

outras. Seu impacto para determinado indivíduo é maior quando envolve pessoas com 

quem possui relações estreitas, em comparação àquelas que apresentam uma 

relação mais distante, o que implica em uma influência maior dos membros da família 

do que a dos pares (Chuang, Cheng & Hsu, 2012). 

 

Schiffman e Kanuk (2009) alertam para o fato de as pessoas também serem 

influenciadas por outros grupos fora do convívio familiar: amigos, vizinhos, igrejas, 

colegas de trabalho, pais, parentes, mídia e outros meios de informação. A Figura 7 

ilustra os Perfis psicográficos atribuídos às classes sociais. 
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Figura 7 
Perfis psicográficos atribuídos às classes sociais  
Fonte: elaborado pelo autor com base em Dias, S. R. (2003). Gestão de Marketing. São Paulo: Saraiva.  

 

Dias (2003) detalha os perfis psicográficos atribuídos às classes sociais da seguinte 

forma: 

 Classe A1 – Elite social: inclui os herdeiros; mantém uma relação 

aristocrática com o dinheiro; geralmente é bastante tradicionalista, 

discreta e sóbria; é grupo de referência para as classes A2 e B2. 

 Classe A2 – Muitas vezes, tem renda superior à classe A1; são os altos 

executivos e empresários, tecnocratas; geralmente, sua ascensão é 

recente, com raízes nas classes B e C; é fortemente sensível ao 

consumo de signos de status; ligada ao dinheiro, poder e não raro 

cultura e bom gosto; valoriza as peças exclusivas como símbolos 

distintos. 

 Classe B1 e B2 – Profissionais diferenciados, com o nível acadêmico 

superior; valorizam a formação cultural e profissional como garantia de 

manutenção ou ascensão de status; são sensíveis aos apelos de 

conforto e bom gosto. 

 Classe C – Família típica trabalhadora, com tendências conservadoras; 

valoriza a qualidade dos bens duráveis; geralmente não confia no 

próprio gosto; busca orientação na classe B1 como grupo de referência, 

e em publicações especializadas; é sensível ao preço. 

 Classe D – Tem ocupações profissionais não diferenciadas; é sensível, 

sobretudo, aos bens duráveis; costuma ter lealdade à marca, como 

forma de minimizar a ansiedade e a insegurança que incide nos 

processos de compra, dos os quais tem pouco conhecimento. 
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 Classe E – Baixo nível de instrução, pequena disponibilidade ao 

raciocínio abstrato, simbólico. Revela um comportamento de compra 

com tendências impulsivas (busca satisfação quando pode), o que a 

leva à aceitação de preços superiores a valor real do produto ou a 

conduz a sistemas de crédito pouco favoráveis (Dias, 2003). 

 

O papel do grupo social no qual o indivíduo está inserido é decisivo em sua vida. As 

diferenças no status e na atribuição dentro do grupo podem afetar o comportamento 

de consumo. A primeira experiência, o primeiro contato do indivíduo é com a família. 

Boone e Kurtz (2009, p.170) consideram que 

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). 

 

Para Rennó (2009), os fatores sociais relacionados aos grupos de referência de 

determinado indivíduo podem influenciar diretamente no comportamento do 

consumidor, indo desde a familia, passando por papéis sociais, até o status. 

 

Para Hoyer e Macinnis (2011) a influência social é exercida por indivíduos como 

líderes de opinião e por grupos específicos de pessoas. Um grupo de referências é 

um conjunto de pessoas com quem os indivíduos se comparam para o 

desenvolvimento de suas próprias opiniões, conhecimentos e/ou comportamentos. 

Podem ser assim definidos, segundo Hoyer e Macinnis (2011 p. 343): 

Grupos de referência aspiracional – são grupos que admiramos e com os quais 
queremos nos igualar, mas aos quais ainda não pertencemos. Grupo de 
referência associativa (comunidade de marca) – são grupos aos quais 
pertencemos no momento, como um grupo de amigos, um grupo específico do 
trabalho, um clube ou um grupo da escola. Grupo especializado de 
consumidores – são grupos com conjunto estruturado de relações envolvendo 
uma marca específica, consumidores daquela marca e o produto em uso. 
Grupo de referência dissociativa – são grupos cujas opiniões, valores e 
comportamentos desaprovamos e com os quais não queremos nos igualar. 

Hoyer e Macinnis (2011) exemplificam ainda os seguintes grupos de referências: 

 

 Aspiracional – um irmão mais novo pode querer ser o irmão mais velho 

e outras crianças mais velhas; 
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 Associativo de elite – alto status e envolvimento social. De alguma 

forma, está envolvido com o universo acadêmico, ou a atletas. Está 

pouco envolvido com o ambiente acadêmico; 

  Revoltados – status e envolvimento social médios e baixo envolvimento 

acadêmico. Tende a se rebelar contra a escola, acadêmicos com alto 

envolvimento acadêmico, status médio e envolvimento social 

relativamente baixo; outros tendem a ter status, envolvimento social e 

envolvimento acadêmico baixos; 

 Comunidade de marca – grupos de referência associativa podem ser 

formados ao redor de uma marca, por exemplo, clubes como o HOG 

(Proprietários de Harley Davidson. Em inglês, Harley Owers Group), que 

é formado por fãs da Harley Davidson. Uma comunidade de marca é um 

grupo especializado de consumidores com um conjunto de relações 

estruturadas envolvendo uma marca específica. 

 Dissociativa – grupos de gangs (Gangsta Rap) que promovem a 

violência são grupos de referência dissociativa para algumas pessoas. 

Neonazistas servem de exemplo de grupos de referência dissociativa 

para muitas pessoas na Alemanha e nos Estados Unidos. 

 

Os grupos de referência desempenham um papel fundamental na socialização, 

influenciando ações-chave, valores e comportamento do consumidor; como agentes 

de socialização, afetam o comportamento do consumidor. A socialização do 

consumidor é o processo pelo qual se aprende a ser consumidor administrando suas 

posses e controlando até onde se pode gastar e quando deve economizar (Macinnis, 

2011). 

 

De acordo com Hawkins, Mothersbaugh e Best (2007), os grupos de referência 

também podem ser classificados de acordo com inúmeras variáveis. Quanto às suas 

características, podem ser descritos de acordo com o grau de contato, formalidade, 

homofilia, atratividade do grupo, densidade, grau de identificação e força de ligação. 

Na Figura 8 estão ilustradas as Características de grupos de referências, segundo 

Hoyer & Macinnis (2011).  
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Figura 8 

Características de grupos de referências  
Fonte: Hoyer, W. D., & Macinnis, D. J. (2011). Comportamento do consumidor. São Paulo: Cengage 
Learning.  

 

Os fatores pessoais têm grande influência na decisão de compra de cada consumidor. 

Suas decisões se alteram ao longo da vida; mudam-se os hábitos de compra das 

pessoas, quer seja pela idade, estágio no ciclo de vida, ocupação, situação financeira, 

personalidade, autoimagem ou estilo (Rennó, 2009). A Figura 9 ilustra as influências 

pessoais e de grupos em um indivíduo.  

 

 
Figura 9 

Influências pessoais e de grupos em um indivíduo  
Fonte: Blackwell, R. D., Miniard, P. W., & Engel, J. F. (2005). Comportamento do consumidor. (9a. ed.). 
São Paulo: Pioneira Thomson Learning. 
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Segundo Blackwell, Miniard e Engel (2005),  o processo de inflluência começa pela 

fonte e pelo tipo de influência, passando pela transmissão dessa, pelo grau de efeito 

e finalizando com sua influência nos comportamentos de estilos de vida, compras e 

consumo. Segundo esses mesmos autores,   

as influências pessoais e de grupos alteram as ações e o comportamento das 
pessoas. Inclusive, sobre o processo de tomada de decisão de compra, as 
pessoas tendem a tentar se encaixar e aceitam com grande credibilidade 
informações oriundas de pessoas que admiram. Os grupos sociais podem 
assumir várias formas e os indivíduos podem pertencer a vários grupos, em 
relação aos fatores pessoais influenciadores na decisão de compra. São 
características particulares dos indivíduos, entre elas: idade e estágio do ciclo 
de vida, ocupação, circunstâncias econômicas, personalidade, autoimagem, 
estilo de vida e valores (Blackwell, Miniard e Engel, 2005, p. 414)  
 

(Dias, 2003) considera como principais estágios do ciclo de vida: os solteiros, viúvos, 

casais sem filhos, casais com filhos. Dependendo do consumo do ciclo familiar, pode-

se considerar o fator idade. O modelo de ciclo de vida apresentado por Peter e Olson 

(2009) pode ser observado na Tabela 6.  

 

Tabela 6 – Modelo de ciclo de vida familiar moderno  
Teoria  Descrição  

Pais/mães 
solteiros 

A maioria é de divorciados, mas algumas mães que nunca se casaram estão tendo 
filhos. Embora a renda anual seja relativamente baixa, cerca de $24,4 mil dólares, o 
número de pais/mães solteiros é crescente, criando um mercado relevante, com cerca 
de 9% de todas as unidades domésticas. 

Solteiros 
jovens 

Jovens, menos de 45 anos; vivem por conta própria e correspondem a 9 milhões de 
unidades domésticas. A tendência de adiar ou evitar o casamento está aumentanto 
esse segmento. 

Solteiros 
mais velhos 

Com faixa etária maior que 45 anos, vivem sozinhos. Eles correspondem a 15 milhões 
de unidades domésticas. 

Casados 
com filhos 

Abrangem duas subcategorias importantes: Casal com fonte renda, e Casal (em geral, 
marido e mulher) que trabalha fora e dona de casa. Essa distinção é relevante por dois 
motivos: a renda média da unidade doméstica é de 449,6 mil contra 440 mil; e os 
estilos de vida se diferenciam consideravelmente nessas unidades  

Fonte: Adaptado de Peter, J. P., & Olson, J. C. (2009). Comportamento do consumidor e estratégia de 
marketing. (8a. ed.). São Paulo: McGraw-Hill. (p. 254-275).  
 

De acordo com Peter e Olson (2009), há cerca de quarenta anos as pessoas se 

casavam, tinham filhos, mantinham-se casadas, criavam filhos até que eles pudessem 

seguir a própria vida, envelheciam, aposentavam-se e faleciam. Esse é um tipo de 

ciclo de vida familiar tradicional. Ao longo dos anos, devidoa a diversas mudanças, 

surge um novo ciclo de vida familiar denominado “moderno” a partir de casais sem 

filhos, pais divorciados e pais/mães solteiros. Peter e Olson (2009 p. 355) descrevem 

o ciclo de vida familiar moderno na Figura 10. 
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Figura 10 
Ciclo de vida de uma família moderna  
Fonte: Adaptado de Peter, J. P., & Olson, J. C. (2009). Comportamento do consumidor e estratégia de 
marketing. (8a. ed.). São Paulo: McGraw-Hill. (p. 254-275).  

 

Na opinião de Peter e Olson (2009), o ciclo de vida familiar pode ser utilizado pelas 

organizações para segmentar o mercado, analisar seu  potencial, identificar 

mercados-alvo e desenvolver estratégias de marketing mais eficazes. Contudo, é 

preciso considerar que no ciclo de vida famíliar, os padrões de consumo variam 

conforme o número do agregado familiar, a idade e o sexo são variáveis que podem 

originar novas necessidades, tais como casamento, nascimento de filho, divórcio e 

mudança de carreira. De acordo com Dias (2003), os hábitos de consumo de um 

indivíduo podem ser determinados a partir de sua ocupação. Ou seja, os produtos e 

instrumentos consumidos por um médico para exercer sua prática profissional diferem 

dos recursos utilizados por um advogado.  
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Souza (2012, p. 26) corrobora que  

ao longo da vida, os indivíduos atravessam fases distintas, resultando em 
comportamentos de compra diferenciados. Com o passar do tempo, verificam 
alterações nos hábitos e o surgimento de novas expectativas provenientes da 
maturidade. Existem aspectos pessoais influenciando mais fortemente a vida 
das pessoas, como idade, ciclo de vida, ocupação, situação econômica, estilo 
de vida, personalidade e autoimagem.  
 

Já Alves (2016, p.18) acredita que 

a ocupação influencia o padrão de consumo, uma vez que os grupos de 
ocupação possuem interesses acima da média por um determinado produto; 
assim sendo, os profissionais do marketing devem estar atentos a este 
fenômeno, pois poderão chegar a customizar certos produtos para certos 
grupos de ocupação. Com a situação econômica que se vive, a escolha de um 
produto/marca é extremamente afetada pelas circunstâncias econômicas. 

 

Hoyer e Macinnis (2011) explicam que os estilos de vida estão relacionados aos 

valores e à personalidade dos consumidores; enquanto os valores e as 

personalidades representam aspectos internos, os estilos de vida são manifestações 

ou padrões de comportamento reais. Os três componentes do estilo de vida são 

representados por atividades, interesses e opiniões (AIOs) do consumidor. Assim, o 

estilo de vida, reconhecido como o sexto fator psicológico, relaciona-se ao modo como 

as pessoas alocam os próprios recursos (tempo e dinheiro) na aquisição de 

bens/serviços para satisfazer os próprios gostos e desejos. 

 

Solomon (2008) orienta que, com base em uma análise do estilo de vida dos 

consumidores, é possível que as organizações empresariais elaborem estratégias 

para a segmentação de mercado de determinado produto, serviço ou atividade.  

 

De acordo com Samara e Morsch (2005) é possível identificar o estilo de vida de uma 

pessoa a partir da avaliação de seu padrão de vida, demonstrado por meio de suas 

atividades, interesses e opiniões. Além das autiras supracitadas, Schiffman e Kanuk 

(2015) também acreditam que a análise do estilo de vida, ou análise psicográfica, 

compreende o exame do padrão de vida de um indivíduo, definido por suas atividades, 

interesses e opiniões.  

 

Segundo Hawkinsm, Monthersbaugh e Best (2007) o estilo de vida revela, 

basicamente, como um pessoa vive: 
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É o modo como o indivíduo representa sua autoimagem, e é determinado pelas 
experiências passadas, características inatas e situação atual. O estilo de vida 
de uma pessoa influencia todos os aspectos dos hábitos de consumo dessa 
pessoa e é uma função de características individuais inerentes que foram 
moldadas e formadas por meio da interação social, à medida que a pessoa 
evolui ao longo do ciclo de vida (Hawkins, Monthersbaugh & Best, 2007, p. 
233). 

 

A Figura 11 indica os tipos  estilo de vida e o processo de consumo, de acordo com 

Hawkins, Monthersbaugh e Best (2007).  

 

 

Figura 11 
Estilo de vida e o processo de consumo  
Fonte: Adaptado de Hawkins, D., Monthersbaugh, L., & Best, R. J. (2007). Comportamento do 
consumidor: construindo a estratégia de marketing. Rio de Janeiro: Elsevier. (p.234).  
 

Os profissionais de marketing podem utilizar o estilo de vida para segmentar e enfocar 

os mercados específicos. Contudo, raramente os consumidores têm consciência 

explícita do papel do estilo de vida em suas decisões de compra. Portanto, o estilo de 

vida, frequentemente, proporciona a motivação e as instruções fundamentais para as 

compras, apesar de fazer isso de modo indireto e sutil. 

 

Na concepção de Solomon (2011), inicialmente as tentativas iniciais de segmentação 

de estilos de vida usaram escalas psicológicas também utilizadas para mensurar 

distúrbios de personalidade, procurando estabelecer relações com o comportamento 

de consumo. Contudo, os resultados fracassaram. Com base nesse fracasso, os 
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pesquisadores identificaram que a melhor forma de segmentação de estilos de vida é 

relacioná-los com as atividades de consumo diárias. Mowen e  Minor (2006) falam 

sobre aferir os estilos de vida por meio de análise psicográfica; essa seria uma 

abordagem para identificar as diferenças individuais dos consumidores de acordo com 

a forma como trabalham. Nesse sentido, o vocábulo psicografia descreve os detalhes 

psicológicos dos consumidores e a análise psicográfica é o estudo quantitativo da 

personalidade, do estilo de vida e das características do consumidor. 

 

A variável estilo de vida na percepção de Dias (2003) é vista como um dos fatores 

capazes de identificar o padrão de vida de um indivíduo. Assim, estilo de vida é o 

padrão no qual as pessoas vivem, e o quanto gastam em tempo e dinheiro. Para o 

autor, o estilo de vida reflete o pensamento das pessoas sobre si mesmas (teoria do 

autoconceito) e seus valores. Os participantes dos grupos de referência modificam 

seu autoconceito, também conhecido como autoimagem, quando interagem com 

outros indivídos integrantes dos grupos de referência. Blackwell, Miniard e Engel, 

2005 p. 417) afirmam: 

o que pensamos de nós mesmos é influenciado em nossas interações sociais 
pelas reações de outros, cujos valores compartilhamos ou cujas opiniões 
respeitamos. Uma das formas de interação social é o consumo de produtos. 
Nós transmitimos significado aos outros quando compramos e usamos 
determinado produto. Nossas roupas, carros e carreiras dizem muito sobre 
quem somos, e nossos comportamentos e estilo de vida demonstram como 
somos. Ao utilizar o emblema ou camiseta de um time, os consumidores 
misturam suas identidades pessoais com o ambiente cultural que cerca o 
produto. 

 

Os grupos de referência são intensos influenciadores, expondo os indivíduos a 

diferentes comportamentos. Uma influência significativa é o autoconceito ou 

autoimagem nas quais as pessoas são pressionadas a cumprir regras sociais, 

também chamadas de “politicamente corretas”, resultando em consumidores com 

diferentes hábitos de compra. Basicamente a autoimagem engloba a percepção e os 

sentimentos de um indivíduo em relação a si mesmo. Hawkins, Mothersbaugh e Best 

(2007) classificam a autoimagem em duas dimensões: Eu real versus Eu ideal, e Eu 

privado versus Eu social:  

 



65 

 

 Eu real – Como eu realmente me vejo e como os outros realmente me 

vêem. A percepção do indivíduo acerca de quem ele é agora (auto-

imagem real); 

 Eu ideal – Como eu gostaria de me ver e como eu gostaria que os outros 

me vissem e quem eu gostaria de ser (autoimagem ideal);  

 Eu particular – Refere-se a quem se é ou gostaria de ser para si mesmo 

(autoimagem particular); 

 Eu social – como sou visto pelo outros e como gostaria de ser visto 

pelos outros; autoimagem social. 

 

De acordo com Hawkins, Monthersbaugh e Best (2007, p. 124), o fator autoimagem 

ou autoconceito representa a “totalidade de pensamentos e sentimentos do indivíduo 

com relação a si mesmo”. Para o mercado de luxo esse é um importante atributo a ser 

considerado pelas organizações e também é relevante para todas as culturas. 

 

O conjunto de funções cognitivas – pensamentos, conativas – comportamento e 

afetivas – são sentimentos que interferem no processo de compra do produto ou 

serviço, e são considerados fatores psicológicos. Para Samara e Morsch (2005), os 

fatores psicológicos são: motivação, percepção, aprendizagem, crenças e atitudes.  

 

A motivação do consumidor representa a tentativa de satisfazer suas necessidades 

fisiológicas e psicológicas por meio da compra e consumo de um produto. Assim, a 

motivação é uma necessidade fundamental, que provoca um ação no indivíduo. Pode 

ser classificada em: fisiológica (fome, sede e desconforto) e psicológica 

(reconhecimento, autoestima e relacionamento).  

 

A Figura 12 ilustra esses fatores psicológicos, conforme os estudos de Samara e  

Morsch (2005). 
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Figura 12 

Fatores psicológicos 
Fonte: Samara, B. S., & Morsch, A. (2005). Comportamento do consumidor: conceitos e casos. São 
Paulo: Pearson Prentice Hall.  

 

O processo da motivação humana é descrito por Samara e Morsch (2005) em três 

etapas: Necessidade humana (tensão); Motivo (estímulo) e Comportamento 

adequado (redução da tensão). Por isso, a  motivação advém de satisfazer uma 

necessidade humana. A motivação é a força motriz interna de um indivíduo. 

Motivação, na concepção de Pereira (2009 p. 21) é: 

o comportamento de partida para o ato de compra do consumidor, que vai levar 
a uma necessidade, que, por sua vez, despertará um desejo. Baseado em tal 
desejo, sugerem as preferências por determinadas formas específicas de 
atender à motivação inicial.  

 

A percepção é um dos fatores psicológicos capazes de compreender as pessoas e o 

ambiente no qual estão inseridas, podendo ser detectada em maior ou menor grau 

por meio dos sentidos humanos: paladar, olfato, audição, visão e tato (Schiffman & 

Kanuk, 2000). Já Solomon (2011) interpreta a percepção como as sensações 

selecionadas e organizadas pelo indivíduo. Limeira (2007) explica a percepção em 

três etapas: exposição, atenção e interpretação das sensações do consumidor. O 

aprendizado é um dos fatores psicológicos decorrente das experiência vivênciadas 

pelo consumidor.  
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O modelo de aprendizagem com base na experiência do consumidor proposto por 

Hoyer e Macinnis (2011, p. 244) ensina que “os consumidores podem aprender com 

outras fontes, como boca a boca, por exemplo; a partir das informações eles podem 

formar uma opinião sobre algum produto ou serviço”. Por sua vez Schiffman e Kanuk 

(2000),postulam que o aprendizado é o processo pelo qual os indivíduos adquirem 

conhecimentos e experiências por meio de compras realizadas no passado; essa 

vivência de consumo pode ser aplicada no futuro, segundo Hoyer e Macinnis (2011). 

 

Minor e Mowen (2003, p. 72) definem aprendizagem como “o processo responsável 

pelo modo como as pessoas estabelecem associações entre conceitos, memorizam 

seqüências de conceitos, resolvem problemas e têm idéias”. Esse processo ocorre 

ativamente, por meio da educação ou da prática, de maneira que as pessoas 

consigam controlar a informação que obtêm. 

 

De acordo com Minor e Mowen (2003) o processo de resgate pode ser prejudicado, 

em função do esquecimento, oriundo de interferências retroativas ou proativas, ou 

respectivamente. Assim, as interferências  de informações novas podem se sobrepor 

às já adquridas.  

 

Samara e Morsch (2005) compreendem os consumidores como recorrentes a suas 

experiências anteriores e também a outros tipos de informações para uma possível 

compra. Por isso, o aprendizado é um importante fator influenciador do 

comportamento de consumo. De acordo com Limeira (2007), o aprendizado influencia 

o comportamento do consumidor, uma vez que abrange as mudanças ocorridas no 

indivíduo e o conteúdo de sua memória. 

 

Segundo Blackward, Engel e Miniard (2005), as atitudes dos consumidores estão 

pautadas nos gostos e desgostos de um produto ou serviço adquirido. Assim, 

conservar uma atitude favorável em relação a um produto ou serviço é quase sempre 

um requisito essencial para manter o consumo ou a intenção de compra/recompra. 

Por isso, é importante ressaltar que o fato de não haver uma atitude positiva sobre um 

produto ou serviço não significa que ele não será comprado. 
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As  atitudes são fundamentais para se determinar o interesse do consumidor por um 

produto ou serviço. Blackwell, Miniard e Engel (2005) indicam dois tipos de distinção 

em relação às atitudes:  

 

 Ao – representa uma avaliação da atitude em relação a um objeto como 

um produto; 

 Ac – refere-se a uma avaliação da realização de um comportamento 

envolvendo o objeto em relação ao qual se tem atitude; 

 Em função de seu foco direto em comportamento, não é de se 

surpreender que (Ac) esteja mais relacionado que (Ao). 

 

Assim, as atitudes podem ser medidas considerando-se o comportamento, o produto 

e  as preferências, conforme ilustrado na Figura 13. 

 

 

Figura 13 

Medindo as atitudes e preferências do consumidor  
Fonte: Blackwell, R. D., Miniard, P. W., & Engel, J. F. (2005). Comportamento do consumidor. (9a. ed.). 
São Paulo: Pioneira Thomson Learning. (p.301). 

 

De acordo com Peter e Olson (2009), os consumidores podem ter atitudes distintas 
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sobre as variáveis de mesmo conceito. Para Lima (1996), a partir das atitudes é 

possível avaliar pessoas e situações. Assim, a atitude baseia-se em três pontos de 

experiências subjetivas: trata-se do significado de aprendizagem da história do 

indivíduo ou de um grupo; refere-se a um objeto, a uma pessoa ou a uma situação; e 

também inclui uma dimensão avaliativa. 

 

De acordo com Hawkins, Monthersbaugh e Best (2007), as atitudes são formadas por 

três componentes:  

 

 Afetivo – Consiste nas crenças de um consumidor a respeito de um 

objeto;  

 Cognitivo – Envolve o conhecimento e as percepções sobre um objeto, 

adquiridos pela combinação da experiência direta com informações 

recebidas de fontes diversas;  

 Conativo, ou comportamental – Tendência ou intenção de agir ou 

reagir de certa maneira com relação a um objeto ou atividade. 

 

Sobre a personalidade, Jeunon (2004) explica ser um importante fator influenciador 

no ato do consumo. O indivíduo, ao longo dos anos, passa a desenvolver traços 

individuais, delineando determinantes para cada tipo de situação de consumo e sendo 

espontâneo, reflete o processo ativo da percepção. Para Solomon (2008) a 

personalidade está relacionada à forma de agir e de pensar das pessoas, podendo 

ser considerada como algo intrinsecamente ligado aos aspectos internos do indivíduo. 

 

As organizações podem se beneficiar do fator psicológico atitudes, pois a compra de 

um produto ou a contratação de um serviço pelo consumidor pode orientar a equipe 

de marketing a fazer uma campanha publicitária ou lançar um determinado produto. 

Dessa forma Hawkins, Monthersbaugh e Best (2007) afirmam que a atitude 

desempenha inúmeras funções. Blackwell, Miniard e Engel (2011) apontam que a 

personalidade tem muitos significados. Sob a ótica do consumidor, ela pode ser 

compreendida como consistentes estímulos ambientais, sendo também uma 

maquiagem psicológica, individual e única, influenciando o modo como o indivíduo 

responde ao seu ambiente. Ao longo dos anos, estudiosos sobre o comportamento de 

consumo propõem relacionar as medidas de personalidade para mediar as variáveis 
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ou estágios de consumo, além do processo de decisão, com foco na necessidade de 

reconhecimento, bem como compreender o papel da personalidade no 

processamento da informação. Outros incorporam dados de personalidade às 

informações sobre as condições econômicas, sociais e individuais (Oliveira, 2007). 

 

Hawkins, Mothersbaugh e Best (2007) acrescentam os seguintes elementos: atitudes 

– declarações avaliativas sobre outras pessoas, lugares, ideias, produtos, e assim por 

diante; valores – crenças amplamante arraigadas sobre o aceitável ou desejável; 

atividades e interesses; comportamento não ocupacionais – aos quais os 

consumidores dedicam tempo e esforço, como hobbies, esporte, serviço público e 

igreja; fatores demográficos – idade, formação acadêmica, renda, ocupação, estrutura 

familiar, herança étnica, gênero e localização geográfica; padrão de mídia – as mídias 

específicas utilizadas pelos consumidores referem-se à: quantidade de uso – medição 

de consumo de uma categoria de produtos específica – muitas vezes, os 

consumidores são categorizados em “frequentes”, “normais”, pouco frequentes” “não 

usuários”.  

 

Esses autores aformam ainda que cerca de 500 indivíduos fornecem essas 

informações. Com base nelas, os pesquisadores de marketing aplicam técnicas 

estatísticas. Blackwell, Miniard e Engel (2005) compreendem as análises 

psicográficas como as mais completas em detrimento de outras formas de medidas, 

como as demográficas e as socioeconômicas, e direcionadas para responder aos 

motivos geradores do consumo. Segundo Hawkins, Monthersbaugh e Best (2007) os 

fatores psicográficos foram empregados como uma tentativa de desenvolver medidas 

quantitativas do estilo de vida das pessoas. Desse modo, os termos estilo de vida e 

fatores psicográficos, normalmente, são usados como sinônimos. 

 

Sobre os fatores ambientais Cobra (2011) aponta as influências do meio ambiente 

(físico), bem como as  tecnológicas, econômicas e políticas. 

 

 Do meio ambiente físico – O lugar, as pessoas, as coisas, o clima, os 

costumes do ambiente; 
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 Tecnológicas – As inovações tecnológicas tornam obsoletas uma série 

de bens; as expectativas de inovações tecnológicas podem retardar a 

compra; 

 Econômicas – Que podem estimular a compra, como a facilidade de 

créditos ou que podem inibir a compra, como as restrições de crédito; a 

inflação, que pode estar diminuindo o poder aquisitivo dos compradores; 

 Políticas – O sistema político vigente em um país, que poderá estimular 

o consumo de certos produtos ou inibir outros; 

 Legais – Normas, leis e regulamentos emanados dos poderes 

Executivo, Judiciário, Legislativo, que podem inibir ou estimular a 

compra de determinados bens. Um filme ou um livro proibido estimulam 

o consumidor a querer assistir ou comprar tais produtos; 

 Culturais – É inegável a influência dos meios de comunicação sobre o 

consumidor, sejam  filmes, programas de televisão, peças de teatro, 

livros, artigos de revista ou de jornal ou os diferentes tipos de literatura 

exercem forte poder de persuasão sobre o consumidor. 

 

Assim, o consumidor recebe influências do meio ambiente no qual está inserido: 

tecnológicas (inovações), econômicas (mudanças no cenário econômico), jurídicas e  

culturais  (filmes,  teatro, novelas), que podem determinar se o consumidor  irá adquirir 

ou não um produto ou serviço. Os fatores de influências ambientais são fundamentais 

para delinear a forma como os indivíduos se comportam no convívio social, pois 

interfere na decisão de compra de cada pessoa; portanto, as empresas devem 

reconhecer esses fatores em seu segmento de atuação (Cobra, 2011). 

 

As influências  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 desejo em adquirir produto ultrapassado no mercado; 

 Econômicos – O valor financeiro pode afetar a decisão da compra; 
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 Legal – O consumidor leva em consideração a legalidade dos produtos 

(Siqueira, 2005). 

 

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 

(Siqueira, 2005). As influências institucionais referem-se às organizações, são 

oriundas das ações governamentais, de sindicatos ou de seus concorrentes, podendo 

determinar algum tipo de compra ou não.  

 

Além das influências ambientais e institucionais há que se considerar os estímulos e 

respostas, tanto para consumidores, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. 

Assim, o consumidor pode responder positivamente ou não à mensagem recebida, 

pode comprar ou não o produto ou serviço ofertado: 

 

 Ações de marketing – O planejamento estratégico em marketing visa o 

estímulo à venda de produtos ou serviços; 

 Variável preço – Essa é a principal arma de persuasão que o produtor 

faz agir sobre o consumidor; 

 Esforços emocionais – A ação da publicidade, do merchandising e as 

ofertas da promoção de vendas são dirigidas a estimular o consumidor 

a comprar; 

 Composição da estrutura de distribuição – As vias de distribuição 

exercem grande influência na venda pela sua localização o mais próximo 

possível do consumidor e por seu impacto de persuasão (Blackwell, 

Miniard & Engel, 2005). 

 

As variáveis utilizadas pelo Marketing envolvem ações de marketing. Produto e 

serviço, preço, esforços emocionais e composição da estrutura de distribuição são 

utilizadas para identificar o nível de resposta do consumidor para a aquisição de um 

determinado produto ou serviço. O ambiente físico tem fundamental importância para 

os consumidores. Sua tarefa é influênciar comportamentos, atitudes e crenças em seu 

público-alvo. Esse ambiente influencia o consumidor afetando os sentidos de visão, 

audição, olfato e tato (Mowen & Minor, 2003). 
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2.6 A indústria de brinquedos 

 

As primeiras indústrias de brinquedos surgiram na época da revolução industrial e ao 

longo dos anos criaram produtos por diversas gerações e que marcaram épocas. 

Apesar desse mercado ser um segmento com ciclo de vida muito curto e nem todas 

as empresas terem sobrevivido, as sobreviventes às crises vivenciadas no Brasil 

tornaram-se verdadeiros impérios no setor de brinquedos.  

 

A indústria de brinquedos se propagou e ganhou forças na sociedade capitalista. Os 

fatores responsáveis por esta expansão foram a divulgação em comerciais de 

televisão e o surgimento de grandes fábricas. Principalmene no período da Revolução 

Industrial houve uma intensa industrialização dos brinquedos.  Objetos 

confeccionados com materiais simples e caseiros se transformam em mercadorias e 

passaram a ser produzidos em larga escala. Nesse estágio, observaram-se mudanças 

significativas no processo de produção. O uso de materiais químicos se tornou o 

principal incremento utilizado na fabricação dos produtos. Os materiais orgânicos e 

caseiros até então utilizados, foram completamente abandonados. Porém, foi apenas 

após a Segunda Guerra que o uso de matéria plástica em massa passou a ser a 

principal fonte dessa indústria, em função do baixo custo e da facilidade de adquisição, 

resultando no “aburguesamento do brinquedo” (Barthes,1980; Oliveira, 1986). 

 

Para Barthes (1980, p. 42), 

o brinquedo é doravante químico, de substância e de cor; a própria matéria 
prima de que é constituído leva a uma cenestesia da utilização e não do prazer. 
Estes brinquedos morrem, aliás, rapidamente, e, uma vez mortos, não têm para 
a criança nenhuma vida póstuma. 

 

De acordo com Benjamin (2002), um importante fator decorrente da industrialização 

de brinquedos foi a produção em massa. Os brinquedos deixaram de ser feitos em 

miniaturas e tornaram-se maiores. Os volumes reduzidos exigiam a presença de um 

adulto junto à criança enquanto ela brincava, ao passo que os volumes maiores 

dispensavam essa presença, gerando assim um  fenômeno denominado 

“emancipação do brinquedo” (Benjamin, 2002, p. 91). Desse modo, quanto maior o 

avanço da industrialização, menor o controle da família. 
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A indústria de brinquedos se fortaleceu e aquilo que era um simples brinquedo, se 

torna uma poderosa ferramenta com capacidade de atingir uma extensa parte da 

população: os jovens cérebros se tornam alvos, as crianças são prioridade na agenda 

dos fabricantes. Como consequência, os brinquedos passam a ter novos preços e 

novas taxas de tributação (Honoré, 2009). O brinquedo como uma mercadoria é 

resultado de uma sociedade de consumo; a indústria, juntamente com a mídia, 

apostam na necessidade de comprar novos brinquedos para a criança poder brincar 

e ter, tornando o brinquedo um produto necessário em uma sociedade pautada na 

lógica da produção e do consumo (Alves, 1986). 

 

Diante de tantas mudanças (Oliveira, 1996, p.90) ressalta: 

Além de comandar as ações da brincadeira, os brinquedos industrializados 
chegam a delegar à criança o papel de expectador, pois bastam por si só. A 
ação de brincar é do brinquedo, suas programações, conteúdos e níveis de 
complexidade predefinem a brincadeira. A humanização dos objetos e a 
coisificação das pessoas inverte as relações sociais, fazendo criaturas 
senhoras de seus criadores.  

 

Portanto, a seleção de brinquedos envolve diversos aspectos: ser durável, atraente, 

adequado e apropriado a diversos usos; garantir a segurança e ampliar oportunidades 

para o brincar; atender à diversidade racial, não induzir a preconceitos de gênero, 

classe social e etnia; não estimular a violência; incluir diversidade de materiais e tipos 

― brinquedos tecnológicos, industrializados, artesanais e produzidos pelas crianças, 

professoras e pais. 

 

Ao longo dos anos, com a chegada da modernidade, houve uma mudança essencial 

para as crianças até então dedicadas ao trabalho e a seu tempo escolar. De modo 

geral, a educação passou a integrar o cotidiano da famílias. Os pais, dentro de suas 

posses, passaram a encorajar os estudos dos filhos, principalmente ao perceber a 

importância do nível de instrução adquirido na escola. Os filhos poderiam ter o mais 

perfeito desempenho com negociantes e conseguir empregos em que tivessem 

melhor colocação. Registrou-se, assim, uma intensa revolução no tratamento com as 

crianças e estudos sobre o consumidor infantil ganharam notoriedade mundial 

(Stearns, 2006).  

 

Estudos de Alcântara e Guedes (2017, p. 65) pesquisaram a publicidade infantil 
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brasileira, cuja regulamentação é recente: 

Com base nas normas do Instituto Conanda, responsável pela idealização da 
Resolução n. 163, aprovada de forma unânime em 2014, considerando abusiva 
a publicidade e comunicação mercadológica dirigidas à criança, definindo 
especificamente as características dessa prática, como o uso de linguagem 
infantil, de pessoas ou celebridades com apelo ao público infantil, de 
personagens ou apresentadores infantis, entre outras medidas. Foram 
validadas regras não somente publicitárias, mas produtivas e ideológicas 
também. As principais são a respeito do uso da “comunicação mercadológica”, 
inclusive publicidade, para a divulgação de produtos, serviços, marcas e 
empresas, entre outros meios e lugares, em eventos, espaços públicos, 
páginas de internet, canais televisivos, em qualquer horário, por meio de 
qualquer suporte ou mídia, no interior de creches e das instituições escolares 
da educação infantil e fundamental, inclusive em seus uniformes escolares ou 
materiais didáticos, sejam de produtos ou serviços relacionados à infância ou 
relacionados ao público adolescente e adulto . 

 

A propaganda, como se sabe, faz uso da retórica para atingir seus objetivos. As provas 

para dar credibilidade são mostradas ao longo da campanha publicitária, conforme a 

ideia desenvolvida pelos profissionais de marketing e propaganda. Quando se trata 

de propaganda, tudo é pensado minuciosamente para alcançar o sucesso 

(Carrascoza,1984). 

 

2.7 O perfil da criança versus o consumidor Infantil 

 

Este tópico tem como finalidade apresentar a evolução e percepção da criança dentro 

de suas diferentes faixas sobre o consumo, comportamento, desejos e influências. 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei 8.069, de 1990 em seu Art. 2º, 

considera criança a pessoa com até doze anos de idade incompletos. A infância é 

marcada por etapas com muitas mudanças físicas, emocionais, relacionais, cognitivas 

e espirituais. Em cada período da infância, a criança manifesta diferentes formas de 

agir. As crianças denominadas como recém-nascidos demonstram atração pelo doce, 

a voz humana e a música ritmada. Têm preferência por cores primárias, contrastes 

nítidos e figuras que têm movimento. Na fase de 4 a 5 meses, elas iniciam o interesse 

pela televisão e pelos personagens com fantasias coloridas, sons, cores e formas que 

desepertem sua atenção. Aos dois anos, têm capacidade de interagir com objetos e 

já reconhecem produtos que viram na televisão e na prateleira das lojas; é nesta idade 

que começam a fazer conexões entre a televisão, a publicidade e os produtos na loja 
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quando elas acompanham os pais às compras (Valkenburg & Cantor, 2001).  

 

A maioria das crianças a partir dos três anos já frequentam a escola maternal, e 

participam do convívio e das atividades em grupo. Contudo, mesmo estando 

fisicamente juntas e atentas umas às outras, raramente brincam coletivamente. A fase 

da linguagem floresce, perguntas e comentários ocorrem e existem relatos detalhados 

de experiências de suas imaginações. Mesmo tendo dificuldades de pronunciar 

algumas palavras, elas conseguem de fato comunicar-se (Clínica Tavistok de 

Londres, 2010).  

 

A Figura 14 apresenta a imagem de uma criança com idade de três anos.  

 

Figura 14 

Criança de 3 anos 
Fonte: http://www.semanaasemana.com.br 

 

Segundo Ribeiro, Sigaud, Rezende e Veríssimo (2009), aos 3 anos de idade surgem 

as primeiras manifestações de transição de um comportamento exclusivamente de 

autossatisfação para um comportamento socializado. A representação simbólica é 

evidenciada nos anos de imitar papéis sociais, nos relatos de sonhos, desenhos e 

brincadeiras de faz-de-conta.  
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Por sua vez Trowel (1992) corrobora esta posição quando fala sobre o mundo de faz-

de-conta criado pelas crianças, no qual ficam entretidas com as brincadeiras de 

dramatização ou fantasias, perdendo a noção da realidade. Para elas é difícil a 

distinção entre o real e o imaginário, como por exemplo compreender a diferença entre 

uma estória ou um programa de televisão. Nesta idade, brincar é o passatempo 

preferido delas, pois propicia a fuga para um mundo verdadeiro, mesmo não sendo 

real, onde podem refugiar-se. Isso também contribui para sua socialização e resolução 

de conflitos.  

 

As características físicas, cognitivas e psicossociais durante a primeira infância (0 a 3 

anos) são detalhadas por Santos, Xavier e Nunes (2009): Físicas – regulação dos 

ritmos biológicos diários (alimentação, estados de vigília/ritmos de sono, choro); 

Cognitivas – a ação com base apenas reflexa dos bebês passa durante este período 

às ações sensóriomotoras num primeiro momento e simbólicas posteriormente; 

Desenvolvimento da linguagem e Psicossocial – os padrões de temperamento (fácil, 

difícil e lento) se manifestam pela primeira vez, podendo ser afetados por mudanças 

ambientais e pelos padrões vinculares estabelecidos com os cuidadores.   

 

Outras características dos indivíduos considerados como crianças (faixa etária dos 

zero aos doze anos) são detalhadas na Tabela 7. 
 

Tabela 7 – Características físicas, cognitivas e piscossociais (crianças de 0 a 3 
anos) 

Faixa etária Características do crescimento e desenvolvimento 

De 12  
aos 18 
meses 

Crescimento geral menos acelerado, maior e melhor coordenação muscular. Mostra 
interesse por toda espécie de atividade. Usa da imitação. Compreende o significado 
das palavras. Maior capacidade de contato social. Capaz de distinguir sons repetidos 
e rítmicos. Tem rudimentar noção de espaço. Não dispõe ainda da compreensão de 
causas e consequências. É egocêntrica. 

De 2 
a 3 anos 

Melhor coordenação motora, tanto para flexão como para extensão. Controle do 
polegar. Maior progresso na linguagem. Interdependência das atividades mentais e 
motoras. Aprende, ainda, principalmente por imitação. Maior desenvolvimento da 
inteligência e poder de dedução. Memória mais desenvolvida. Negativismo acentuado. 
Habilidade maior para expressar emoções. Capaz de dramatizar (3 anos). Observação 
de detalhes. Atenção mais desenvolvida. 

De 4 
a 5 anos 

Melhor coordenação dos músculos grandes. Pequenos músculos das mãos mais 
desenvolvidos. Capacidade para concentrar a atenção durante 15 – 20 minutos, aos 
4 anos. Imaginação muito fértil.  Tem senso de iniciativa; percebe que pode planejar, 
ter e executar idéias. Afetuosa – Curiosa. É capaz de concentrar a atenção por 
períodos mais longos, 20 – 40 minutos, a partir dos 5 anos. É mais segura de si 
mesma, tem capacidade de autocrítica. Aparece o interesse pelo mundo fora do lar. 

(continua) 
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(conclusão) 

De 6  
a 7 anos 

Maior amadurecimento neuromuscular. Vocabulário de até 2.500 palavras. Faz 
perguntas sobre tudo que a rodeia. Tem iniciativa. Distingue melhor a realidade da 
fantasia. Tem curiosidade sexual mais acentuada. Período de transição entre 
individualismo e participação em grupos maiores. Mostra algum grau de pensamento 
abstrato. Aumenta o poder de concentração da atenção. Conhece e usa palavras 
descritivas e de ação. Maior capacidade de compreender, discutir e enfrentar 
situações emocionais. 

De 8  
a 9 anos 

Aumento da coordenação dos pequenos músculos, apresenta maior habilidade 
manual. Demonstra maior habilidade em distinguir fatos de ficção. Direito da 
propriedade bem definido. Está desenvolvendo pensamento lógico. Maior habilidade 
em exprimir suas idéias, em definir seus problemas. Maior capacidade em aceitar 
críticas e em avaliar a si própria. Tem interesse em pertencer a grupo. Apresenta 
independência em relação à família. 

De 10 
a 12 anos 

Bom controle de grandes e pequenos músculos, apresenta aumento acentuado da 
força manual. Coordenação visual e motora quase igual à do adulto. Aprecia medir 
força física e habilidade com os outros. Apresenta maior habilidade em generalizar e 
em pensamento crítico. Interesse em explorar e experimentar. Está apta a planejar 
com antecedência. Pronta a assumir maiores responsabilidades. Capaz de definir e 
compreender palavras abstratas. Capacidade para generalizações mais rápidas, 
segue mais facilmente argumentos lógicos. Maior sociabilidade. Nova visão do mundo, 
mostrando maturidade progressiva. 

Fonte: Araújo, R. M. B. de (2012).  Características das crianças em cada faixa etária. Recuperado de 
http://www.montesiao.pro.br/estudos/crianca/caract_faixaetaria.html (REF) 

 
 

Para (Araújo, 2012), ao longo da evolução, as crianças apresentam um crescimento 

menos acelerado, bem como maior e melhor coordenação muscular. Elas mostram 

interesse por toda espécie de atividade. Adquirem melhor coordenação motora, tanto 

para flexão como para extensão. Adquirem controle do polegar e melhor coordenação 

dos músculos grandes e pequenos; com aumento do amadurecimento neuromuscular, 

apresentam maior habilidade manual, gerando assim aumento acentuado da força 

manual. Desse modo, a criança apresenta um desenvolvimento cronológico/físico 

afetivo, piscológico e intelectual. Na infância ocorrem muitas descobertas de que a 

criança irá tomar consciência e aprender no decorrer dos anos. É durante as 

brincadeiras que a criança coloca em ação a sua imaginação, que pode se transformar 

em verdadeiras cenas teatrais das quais é autora , ao mesmo tempo, atriz principal 

(Montigneaux, 2003). 

 

Segundo Osborne, Harris, O’Shaughenessy e Rosenbluth (1975) a fase de quatro 

anos é aquela em que a criança ainda tenta descobrir sua identidade e a do seu 

mundo real. Esta é uma fase em que seu mundo gira em torno do lar e seus horizontes 

são ampliados por meio da linguagem. Ela não interage com outras crianças e, só de 

tempos em tempos, requisitam-nas, não sabendo o que é participar e revezar. Durante 

a brincadeira, a atenção fica centrada no material e não na outra criança. É somente 

http://www.montesiao.pro.br/estudos/crianca/caract_faixaetaria.html
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a partir dos cinco anos que as brincadeiras serão totalmente participativas. O modo 

de pensar da criança de quatro anos ainda está centrado em idéias relacionadas aos 

objetos concretos. Difere o bom do ruim apenas. Somente aos seis anos poderá 

expressar, por meio da linguagem, as diferenças entre dois objetos ou sentimentos, 

mas nem aos sete anos poderá explicar porque dois objetos se parecem.  

 

A faixa etária de cinco anos caracteriza-se pelo início da aprendizagem regular. A 

criança deixa de frequentar o maternal. Contudo, as brincadeiras ainda essenciais 

nessa fase são mantidas. A escola, ao exercer uma influência benéfica, representa a 

última etapa de separação iniciada com o nascimento. Na escola, a criança precisará 

adaptar-se no nível emocional (para conviver com outras crianças), social (relacionar-

se com os outros) e intelectual (estar pronta para iniciar a aprendizagem formal). A 

criança de cinco anos possui um vocabulário em torno de duas mil palavras e a 

possibilidade de aplicar a maior parte das regras gramaticais básicas sem ter 

consciência delas. Compreende as explicações da professora, efetuando respostas 

que podem ser compreendidas. Nesta idade, a fantasia continua fazendo parte das 

brincadeiras e aos poucos ela vai descobrindo as diferenças entre realidade e 

imaginário, ampliando assim sua capacidade de entender o mundo. Ressalta-se que 

crianças nesta idade tomam sua próprias iniciativas, podendo ser-lhes oferecidas 

possibilidades de escolha. É ideal que elas acompanhem os pais às compras como 

forma de conhecer os custos dos produtos e o que lhes é permitido de acordo com o 

poder aquisitivo familiar. É importante conscientizá-las sobre seus desejos não 

surgirem como um passe de mágica; os pequenos infantes devem aprender a julgar 

a necessidade ou não da compra de um determinado item. Nesse momento elas 

exercem também a habilidade de escolher entre um produto ou outro (Osborne, 

Harris, O’Shaughenessy & Rosenbluth, 1975). 

 

As autoras supracitadas afirmam que, na faixa etária de seis anos, período que se 

constitui o segundo ano de aprendizagem formal, a criança apresenta uma conduta 

mais amadurecida. Nesta etapa, ela direciona sua atenção para o mundo dos 

companheiros, amigos e escola, ficando menos restrita à família e à vida interior. 

Nesse período, as ordens dos pais passam a ser incorporadas ao seu código de 

comportamento, compondo parte da formação inicial de sua personalidade, marcado 

pela consciência da sua pessoa e pelo reconhecimento da diferença entre os sexos.  
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Na escola procura brincar com crianças do mesmo sexo, mas, em casa, ainda mantém 

atividades com irmãos de sexo oposto. No caso dos meninos, sua maior identificação 

será com o pai, despertando interesses mais masculinos; já as meninas unem-se à 

mãe, desenvolvendo seus traços femininos por meio do amor e da aceitação. A 

criança dessa idade é participativa e atividades caseiras efetuadas pelos pais são de 

grande interesse para elas, como por exemplo, fazer um bolo com a mãe, ou fazer 

pequenos reparos na casa com o pai. Nesta etapa da vida ela tem grande interesse 

em doces, sorvetes, chicletes e revistas em quadrinhos, tornando-se mais ansiosa 

para ir às compras, por conta própria, no estabelecimento próximo a sua casa. Isto é 

tido como uma atividade excitante para a criança, ao sentir-se participante do mundo 

dos adultos. Um fator importante para a determinação da capacidade da criança de 

seis anos de ser consumidora é a habilidade de perceber como as coisas se agrupam 

no mundo.  

 

Para Santos, Xavier e Nunes (2009), as características físicas, cognitivas e 

psicossociais para crianças de 3 a 6 anos envolvem: Físico – crescimento físico menos 

acelerado. Aumento da capacidade respiratória e da imunidade física. Maior risco de 

acidente devido à impetuosidade motora e falhas no discernimento cognitivo; 

Cognitivo – o raciocínio inicialmente egocêntrico passa, em contato com o social, a se 

relativizar nos pontos de vista; o animismo é muito comum; fala privada (conversa 

pessoal em voz alta); sofisticação da linguagem; controle sobre as ações. É 

importante estimular a inteligência pré-operatória por intermédio de problemas e 

situações desafiadoras e jogos. No âmbito Psicossocial, uma das principais 

aquisições é a formação do autoconceito, a percepção que o sujeito tem de si, do seu 

eu e de suas habilidades. Mudanças nas brincadeiras (que variam de cultura para 

cultura). Percepção das diferenças de gênero. 

 

A criança de sete anos tem como foco vencer as dificuldades encontradas fora do lar. 

Ela já está ajustada à escola, neste período começa a relacionar-se com muitas 

pessoas diferentes. O desenvolvimento social, domínio do mundo e aprendizagem 

são sua principal finalidade na vida. As brincadeiras continuam a ocorrer entre 

crianças do mesmo sexo. A família é o mais importante da sua vida, dando-lhe 

segurança para enfrentar as exigências vindas do meio, apesar de a escola ter muito 

destaque no seu cotidiano. Ela pode fazer compras em estabelecimentos próximos de 
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casa, onde consegue manipular uma pequena quantia de dinheiro e escolher uma 

outra alternativa se não encontrar exatamente aquilo que deseja. No caso de grandes 

decisões de compra, os pais assumem o controle e poder de decisão. Um fator 

decisivo no seu desempenho escolar é o clima familiar que depende da situação 

financeira dos pais, se a mãe trabalha fora ou não e do número de crianças em na 

casa. Suas brincadeiras e passatempos mais desejados são aqueles que exigem 

maior participação social. Nessa etapa já possui capacidade de julgamento de acordo 

com as regras do meios em que vive e sua conveniência, sabendo considerar as 

necessidades dos outros e tendo idéia de justiça como forma de dar oportunidade 

igual a todos (Osborne, Harris,  O’Shaughenessy & Rosenbluth, 1975). 

 

Estudos de Valkenburg e Cantor (2001) informam que crianças na faixa etária de 8-

12 anos, já estão cursando o ensino fundamental e tem como principal característica 

a conformidade e a meticulosidade. Nesta etapa da vida sofrem intensa influência 

social dos colegas, em função do forte sentido de compromisso e lealdade 

desenvolvidos a partir das normas de seu grupo; elas estão cada vez mais sensíveis 

aos pensamentos, opiniões, julgamentos e avaliações de outros grupos. Para elas é 

importante o que é legal ou aceito pelo grupo. Estão sempre alerta para não serem 

ridicularizadas pelo que usam ou pelo que assistem na televisão. Na percepção de 

Guimarães (2013), a atenção aos detalhes e o interesse pelas coleções surgiram 

nesta faixa etária: quanto mais novas, as coleções significam muitos brinquedos. A 

atenção deles muda completamente do mundo da fantasia para o interesse no mundo 

real, querendo entender as coisas, e, com capacidade de crítica das informações que 

recebem e os programas a que assistem, vão perdendo o interesse pelo mundo da 

fantasia e se interessando pelo mundo real. Nesse período acontece um crescimento 

da influência das crianças nas compras da casa, pois aumenta sua fidelização por 

marcas e sua capacidade de negociar. 

 

De acordo com Santos, Xavier e  Nunes (2009) crianças na faixa etária de 6 a 11 anos 

apresentam as seguintes características: No físico – o crescimento físico, se 

comparado às etapas anteriores, é mais lento, havendo diferenças no ganho de peso 

e altura entre meninos e meninas. O desenvolvimento motor permite a participação 

em um número maior de atividades. No aspecto Cognitivo, nessa fase a criança se 

habilita para a formulação das operações, tais como a soma, a subtração, a 
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multiplicação e a ordenação de objetos em série. Consegue desenvolver raciocínio 

indutivo, bem como superar mudanças imediatas e considerar a relação lógica 

envolvida nos acontecimentos, porém ainda apresenta dificuldade nas relações 

subjetivas e abstratas (do particular para o geral). Na esfera Psicossocial, o 

autoconceito evolui muito durante esta etapa,  se tornando mais realista. A 

corregulação, transferência de controle do genitor para a criança, está num estágio 

intermediário. A energia é canalizada para atividades socialmente aceitas. A 

participação dos pais durante este período, negociando regras e colocando limites, é 

essencial.  

 

Estudos de Piaget (1999) indicam que o desenvolvimento psíquico da criança se inicia 

no nascimento e se finda na idade adulta; compara-se ao crescimento orgânico, cuja 

principal orientação é o equlíbrio. Sobre as as principais características do período de 

desenvolvimento da criança, para Piaget, refere-se ao processo de equilibração 

progressiva. O equilíbrio diz respeito à forma pela qual o indivíduo lida com a 

realidade, na tentativa de compreendê-la, como organiza seus conhecimentos por 

meio de sistemas integrados de ações ou crenças, cuja finalidade é a adaptação. O 

autor observou, ao longo de sua vida, a existência de várias formas de interagir com 

o ambiente nas diversas faixas etárias, as quais ele denominou como estágios ou 

períodos. Nesse sentido, a medida em que a criança amadurece física e 

psicologicamente, ela é estimulada pelo ambiente físico e social, construindo assim 

sua inteligência. 

 

Em estudos realizados pela ABRINQ no ano de 2016, estima-se que o Brasil tenha 

registrado a existência de cerca de 68 milhões de crianças e adolescentes entre zero 

e 19 anos de idade, sendo que mais de um terço deles se concentra na região 

Sudeste.  

 

A Tabela 8 expões esses dados. 

 
  



83 

 

Tabela 8 – Estimativa populacional de crianças e adolescentes no ano de 2016 

Grandes regiões População total 
População entre 
zero e 19 anos de 

idade 

% da população entre 
zero e 19 anos de 

idade 

Região Norte  17.707.783 7.365.216 41,6 

Região Nordeste  56.915.936  20.633.044 36,3 

Região Sudeste  86.356.952  25.845.691 29,9 

Região Sul  29.439.773  8.958.357 30,4 

Região Centro-Oeste  15.660.988  5.244.996 33,5 

Brasil 206.081.432 68.018.239 33,0 

Fonte: Estimativas populacionais produzidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE1) 
e enviadas ao Tribunal de Contas da União (TCU), estratificadas por idade pela Fundação Abrinq 
(2016). Recuperado de http://www.abrinq.com.br/wp-content/uploads/2018/10/ESTATISTICAS-
BRINQUEDOS-2017.pdf 

 

Das 68 milhões de crianças e adolescentes entre zero e 19 anos de idade presentes 

no Brasil, um terço concentra-se na região Sudeste. Em uma análise regional, a região 

Norte possui a maior proporção de crianças e adolescentes, superando 41% de sua 

população. 

 

2.8 O Brincar, a brincadeira e o brinquedo na vida da criança  

 

Desde os primórdios da humanidade, já se utilizava algum tipo de objeto para brincar. 

Na história antiga há relatos sobre o ato de brincar ser desenvolvido por toda a família, 

até mesmo quando os pais ensinavam os ofícios para seus filhos. Nesse período, 

gregos e romanos utilizavam bonecas articuladas com barbantes. Arqueólogos em 

diversas escavações no mundo encontraram bolas de couro recheadas com crina de 

cavalo e outros materiais.  

 

A etimologia da palavra brincar, citada por Sant’Anna e Nascimento (2011 p.3), 

consiste no seguinte: 

brincar deriva de brinco, tendo uma série de significados como, por exemplo: 
foliar, divertir-se, entreter-se, gracejar, jogar, proceder levianamente, etc. 
Embora atribuídos ao mesmo nome, são comportamentos diferentes, de 
naturezas diferentes, que podem denotar atividades físicas, atividades infantis, 
atividades adultas ou atividades estéticas, entre outras características. Além 
disso, o mesmo comportamento pode ser considerado “brincar” ou não, a 
depender do contexto. 
 

Para Burckardt, Costa e Kunz (2018), o brincar pode ser entendido de diversas 
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maneiras e interpretado conforme o segmento ao qual pertence.  A indústria, o 

mercado e os adultos dão significados a ele conforme sua necessidade; por isso, suas 

demarcações acabam sendo bem distintas, pois cada um considera o brincar por meio 

de um olhar próprio. As crianças brincam e continuam brincando porque gostam e 

pelo bem-estar causado durante as brincadeiras; é no ato de brincar que ocorre a 

descontração. Uma simples brincadeira, como jogar amarelinha, por exemplo (a 

pessoa pula em casas numeradas e não pode subir sobre a numeração com a 

pedrinha, se não perde; ainda é praticada nos dias atuais), pode causar enorme 

descontração, divertimento e alegria nos envolvidos. Para a criança, o brincar é uma 

prioridade, a brincadeira faz parte do seu contexto. Brincando, a criança também 

expressa seus desejos aos outros. Brincar é um forma de diálogo no ambiente vivido, 

podendo externalizar seus sentimentos e desenvolver sua criatividade, sendo sinceras 

ao falar (Moyles, 2006).  

 

Para Silveira (2009), brincar permite à criança se articular consigo mesma, pois torna 

sua imaginação concreta; no momento da brincadeira ocorre a distinção da fantasia e 

da realidade. Ao brincar é possível realizar todas as vontades por meio da brincadeira. 

Cordazzo e Vieira (2007, p.3) alertam: “Definir o que é brincadeira não é uma tarefa 

simples, pois o que pode ser considerado como brincar, em determinado contexto, 

pode não o ser em outros”. Ou seja, a brincadeira é definida como uma atividade livre, 

não podendo ser delimitada e, ao gerar prazer, possui um fim em si mesma. 

 

A criança e o brincar como obra de arte são vistos por Cunha e Kunz (2015). 

Metaforicamente, eles as visualizam como crianças de massa espiritualizada; as 

brincadeiras são a expressão dessa massa divina, resultando assim em obra de arte. 

As brincadeiras das crianças decorrem do desenvolvimento histórico da sociedade, e 

refletem aspectos relacionados às condições históricas, sociais, culturais. O brincar é 

agradável por si mesmo, aqui e agora. Na perspectiva da criança, brinca-se pelo 

prazer de brincar (Macedo, Petty & Passos, 2005). Nesse contexto, ao se falar de 

brincadeira é necessário falar do brinquedo, pois, a função do brinquedo é a 

brincadeira e vice-versa. O brinquedo tem como princípio estimular a brincadeira e 

convidar a criança a desenvolver atividades. 

De acordo com o Dicionário Aurélio (2007), a palavra brinquedo origina-se de brincar 

e possui quatro significados: (1) objeto que serve para as crianças brincarem; (2) jogo 
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de crianças, brincadeira; (3) divertimento, passatempo, brincadeira; (4) festa, folia, 

folguedo e brincadeira. 

 

De acordo com Cruz (2017), a criança utiliza o brinquedo para recriar e fazer fluir sua 

imaginação; para a autora, o brinquedo é o mediador da atividade. Nesse sentido, 

Brougère, (2001, como citado em Cruz, 2017, p. 242), ressalta que  

a infância é, consequentemente, um momento de apropriação de imagens e de 
representações diversas que transitam por diferentes canais. As suas fontes 
são muitas. O brinquedo, é, com suas especificidades, uma dessas fontes. Se 
ele traz para a criança um suporte de ação, de manipulação, de conduta lúdica, 
traz-lhe também formas e imagens, símbolos para serem manipulados. Por 
isso, parece útil considerar o brinquedo não somente a partir de sua dimensão 
funcional, mas, também, a partir daquilo que podemos denominar [como] 
dimensão simbólica. 
 

Segundo Caillois (1990), os brinquedos podem ser vistos como objetos 

desmistificados, pois diversos deles espelham utensílios de cozinha e armas a serem 

utilizadas pelas crianças. Assim, instrumentos símbolicos, atitudes e gestos da vida 

militar, são objeto de imitação por parte das crianças. Quando brincam com esse tipo 

de brinquedo, as crianças fingem agir como adultos, convertendo uma atividade séria 

em diversão, contudo, sem denegri-la. Para Freire (2002), o brinquedo depende de 

fatores como condições sociais, econômicas, culturais, desenvolvimento biológico, 

entre outros.  Para o autor, quanto menor a criança, maior individualidade e 

egocêntricismo ela terá em relação ao brinquedo. É no brinquedo que ela deposita o 

sentimento de posse, inicia sua capacidade de autonomia e aprende a lidar com as 

situações do meio em que vive.  

 

Barthes (1980, como citado por Sia, 2008, p. 28) reforça que  

o brinquedo produzido para a criança constitui um álibi da sociedade adulta; 
antes mesmo de a criança refletir, o brinquedo já a prepara para o mundo adulto 
e para a sua aceitação. Diante dessa realidade, a criança assume o papel do 
proprietário do brinquedo, nunca do criador; ela não inventa o mundo, utiliza-o: 
os adultos preparam-lhe gestos sem aventura, sem espanto, e sem alegria  

 

Os pesquisadores Brougère e Wajskop (1997) vêem o brinquedo como um objeto 

cultural, com diversos significados e representações que irão variar conforme a 

cultura, o contexto e a época no qual estão inseridos. Por exemplo, na sociedade 

moderna, a boneca Barbie representa o padrão de beleza feminina; porém, em outros 
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períodos da história, ela poderia ser vista como doente (portadora do raquitismo). 

Brougère (2004), ao analisar a boneca industrializada como um espelho da sociedade, 

propõe a hipótese de “o mundo da boneca refletir mais uma imagem social da 

realidade do que a própria realidade social”, o mundo da boneca é uma “releitura da 

realidade”, ou seja , tem um significado acima do real (Brougère, 2004, p. 35). 

 

Segundo Brougère e Wajskop (1997), o brinquedo tem um valor simbólico dominado 

pela função do objeto, como por exemplo, um cabo de vassoura ilustra bem a relação 

entre função e valor simbólico. Ou seja, a função de um cabo de vassoura pode mudar 

nas mãos de uma criança, ao transformá-lo, simbolicamente, em um cavalo. 

 
 

Pesquisas realizada por Couto (2013, p. 14) sinalizam que  

as crianças têm um papel decisivo no processo de compra; já não se pode mais 
considerar como público apenas os pais. Apesar de eles serem detentores do 
dinheiro, a criança tem aumentado sua participação consideravelmente no que 
diz respeito às compras familiares. Nesse processo, é necessário compreender 
os diferentes papéis desempenhados [na] compra, podendo ser executados 
por pessoas diferentes. Embora quase sempre a criança dependa dos pais 
para pagar suas compras, em suas diferentes faixas etárias, ela pode adotar 
diferentes papéis de compra: como consumidora, influenciadora da compra ou 
até decisora, mesmo que o recurso venha dos pais. A criança também pode 
ser vista como público futuro de determinado produto ou serviço. 

 

As crianças tem o poder de influenciar a compra junto aos pais, e tal fato tem sido 

visto com significância para o campo do comportamento do consumidor. Porém 

Kerrane, Hogg e Bettany (2012), alertam para a visão individualista ou diádica (pai e 

filho) das estratégias de influência infantil. Assim, apesar do entendimento das 

estratégias usadas pelas crianças para tentar influenciar seus pais, e dos fatores 

moderadores da quantidade de influência exercidas pelas crianças, faz-se necessário 

um entendimento profundo do contexto, dos processos intrafamiliares do modo como 

a criança influencia sua família, e do modo como essas estratégias de influência 

emergem (Kerrane, Hogg & Bettany, 2012). De acordo com os autores, para montar 

sua estratégia de influência, uma criança também leva em consideração as 

estratégias de influência usadas anteriormente pelos irmãos: aquelas consideradas 

inúteis são abandonadas; outras, eficazes, são passadas adiante ou trocadas entre 

os irmãos. Coalizões entre irmãos também acontecem. 
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Couto (2013, p. 15) alerta ainda que 

as empresas devem realizar pesquisas que busquem avaliar as características 
do comportamento das crianças consumidoras para uma melhor compreensão 
das motivações do público infantil. Os motivos que fazem uma criança querer 
um determinado produto em vez de outro podem ser objetivos (necessidade 
física ou biológica) ou subjetivos (necessidade social ou psicológica). As 
crianças de menor idade têm seu comportamento formado por suas 
habilidades, limitações e capacidades neurológicas, motoras e cognitivas e 
conforme elas vão crescendo, seu comportamento vai sendo estruturado pelos 
interesses culturais e sociais. 
 

Ao longo dos anos, as mudanças ocorridas no meio familiar e social, o 

desenvolvimento econômico e cultural e o uso das tecnologias (eletrodomésticos, 

televisão, computadores, celulares, internet) resultou em profundas mutações, 

resultando na criança como um dos principais influenciadores no processo de compra 

familiar (Soares, 2009). No cenário atual, existem empresas especializadas atuando 

em mercados diversificados voltados para atender ao público infantil. Outras 

organizações de marcas adultas também buscam esse nicho de mercado voltado para 

crianças (Silva, Souza & Perinic, 2017). 

 

Segundo McNeal (1969), aos 12 anos é posíivel à criança conhecer todos os aspectos 

de um consumidor; podem saber sobre seus desejos; procuram satisfazer-se; fazem 

uma escolha e uma compra e avaliam produtos e alternativas. O alerta: suas 

habilidades, conhecimento e atitudes continuam em evolução quando adolescentes e 

adultos, mas nessa faixa etária já possuem os fundamentos de um consumidor 

(McNeal, 1969). 

 
A criança brasileira é a soberana do lar, pois a sua participação nas decisões de 

consumo da casa tem crescido e é logicamente proporcional ao “abandono” dos pais, 

representado pela priorização do trabalho com o intuito de aumentar a renda familiar 

e conquistar melhores condições e conforto para a família, além das atividades 

externas geralmente necessárias para um melhor relacionamento social. 
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Segundo Alves (2011, p. 14), 
na infância, a criança ganha hábitos, adapta comportamentos e gera atitudes 
conforme evolui durante o processo da socialização do consumidor, sendo que 
os pais e a família são, nestes primeiros anos, os agentes de socialização mais 
influentes. É também durante esses primeiros anos de vida que a criança 
começa a ligar a imagem das marcas às suas preferências e que começa a 
desenvolver sua lealdade a elas. Assim, nos primeiros anos de vida, o meio 
social no qual a criança está inserida e as primeiras experiências de consumo, 
são determinantes para o futuro adulto e para o seu comportamento enquanto 
consumidor. 
 

Nesse contexto, o indivíduo infantil encontra-se cada vez mais numa posição central, 

devido ao seu poder de influência no consumo familiar. Por isso, tem sido assediado 

midiaticamente e, de certa forma, responde a essas investidas. 

 

Nesse sentido, Montigneaux (2003, p. 18) pondera que 
o poder de compra indireto das crianças, isto é, através de sua influência nas 
compras, poderia se elevar a quase 45 bilhões de euros na França. Oitenta por 
cento (80%) das mães, quando acompanhadas por uma criança, saem do 
supermercado com pelo menos um produto a mais, não previsto na sua lista 
de compras. Os últimos estudos mostram que 40% do consumo das famílias 
derivam da influência das crianças e que é a criança que descobre 50% dos 
novos produtos à sua volta.  
 

A atual sociedade do consumo dita que a felicidade ocorre por meio da compra de 

bens materiais. O ato de consumir, assim, acaba sendo responsável por definir quem 

somos e nos posiciona em relação aos demais indivíduos. Não diferente dos adultos, 

as crianças passaram a assumir papel determinante nas compras familiares, por isso 

a grande quantidade de propagandas de produtos para adultos estão sendo 

direcionadas ao mundo infantil. Em meio a um mercado extremamente competitivo, 

as organizações e os profissionais identificaram nas crianças uma oportunidade de 

poder torná-los fieis consumidores no futuro.  

 

De acordo com Santos e Grossi (2007, p. 448),  “o marketing infantil, anteriormente 

se restringia ao campo das empresas de brinquedos; hoje tem, nas crianças, 

potenciais consumidores”. Shor (2009) explica que as crianças são fortes 

influenciadoras para os pais, pois elas podem ditar, na maioria da vezes, o que deve 

ou não ser comprado para a família, mesmo não sendo as principais beneficiadas com 

a aquisição de determinado produto. O autor argumenta ainda que falar sobre a 

influência no comportamento consumista infantil, “é falar de um conjunto de fatores 
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que perpassam desde mudanças no comportamento dos pais, até os pequenos 

seguirem os passos dos adolescentes” (Schor, 2009, p. 9). 

 

De acordo com McNeal (1992), os eventos do fenômeno do Baby Boom expandiram 

em 50% o número de crianças americanas, aliado à afluência econômica do país, que 

provocou uma transferência de renda dos pais para os filhos e alavancou a crescente 

importância da criança como consumidora na década de 1950. Para o autor, a criança 

não apresenta desejos insatisfeitos ou as mesmas vontades que os adultos, mas 

reconhece que existe um desejo da criança expresso por meio do comportamento de 

consumo, alimentando publicitários com informações sobre suas necessidades.  

 

O mercado infantil apresenta um paradoxo unânime de que, quanto menos 

numerosas, maior sua importância no campo econômico; isso é o que preconizam os 

pesquisadores sobre o assunto. Até mesmo porque as crianças estão cada vez mais 

reivindicando bens de consumo e gerando despesas muitas vezes consideradas como 

capricho (Montigneaux, 2003). É preciso identificar as necessidades sociais e 

humanas de cada consumidor e a partir delas desenvolver produtos ou serviços com 

estratégias para a colocação no mercado. Parera (2009, p. 32), pondera que essa 

“não é a forma mais importante de se obter resultados com o marketing”.  

 

O autor lembra Drucker (2002, p. 97), o qual afirma:  

Pode-se presumir que sempre haverá necessidade de algum esforço de 
vendas, mas o objetivo do marketing é tornar a venda supérflua. A meta é 
conhecer e compreender tão bem o cliente que o produto ou serviço se adapte 
a ele e se venda por si só. O ideal é que o marketing deixe o cliente pronto para 
comprar. A partir daí, basta tornar o produto ou o serviço disponível. 
 

Segundo Linn (2016), as crianças influenciam em mais de 6 bilhões de dólares em 

gastos anuais nos Estados Unidos. Elas estão crescendo em um turbilhão de 

marketing e as organizações, atentas a esse fenômeno, buscam estabelecer vínculos 

de lealdade às marcas de seus produtos e serviços, que vão do berço ao túmulo. A 

autora relata ainda que o investimento em marketing direcionado ao público infantil 

para crianças de 0-12 anos é muito elevado. As empresas usam como estratégia 

ofertar produtos e/ou serviços para os adultos, mas na realidade o público-alvo são as 

crianças. É importante que as empresas conheçam seus desejos infantis e com o que 

sonham para tornar tudo realidade (Linn, 2006). 
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Os autores Schadeck e Rodrigues (2015) também acreditam que a criança não é um 

consumidor qualquer. Corroboram que os pequenos exercem um imenso poder  de 

influência sobre os pais, e em muitas escolhas, eles determinam o que  comprar, como 

no caso de roupas e acessórios, por exemplo. No país, 38% dos pais admitem o 

controle dos filhos sobre as escolhas de compra. Por sua vez, Araújo (2009) relata 

que  no crescimento do mercado para crianças, a indústria e comércio vêem um nicho 

de mercado em constante evolução, no qual as crianças adquirem informação 

suficiente para gerar um desejo pelo consumo e ter a liberdade de fazer suas 

escolhas, quer seja por influencia da sociedade, modernização das indústrias ou pelo 

convívio com os amigos. 

 

Diante desse contexto, João Matta – professor de Marketing Infantil na ESPM (Escola 

Superior de Propaganda e Marketing) de São Paulo, a primeira escola do país a 

oferecer um curso na área, diz ser fundamental para os profissionais de marketing se 

aprofundarem nos conhecimentos sobre as reais necessidades desse promissor nicho 

de mercado e, para tanto fazem-se as seguintes indagações: 

 

 O que pode uma criança necessitar? Alimentação, transporte, uma boa 

noite de sono, etc. Necessidades normais de qualquer ser humano.  

 E, além disso? Quais seriam as necessidades e desejos que realmente 

fascinariam nossos pequenos companheiros? (Matta, 2006). 

 

Para o autor, a resposta está no conhecimento das eternas emoções (amor, tristeza, 

alegria, medo e raiva).  Um produto ou serviço que consiga provocar algumas ou todas 

as emoções em uma criança certamente entrará no universo infantil e a conquistará 

como um consumidor em potencial. Pinheiro, Castro, Silva e Nunes (2006) falam sobre 

a importância e influência das crianças no contexto familiar quando se trata de decisão 

de consumo e muitas empresas apostam na estratégia ‘a criança pega, o pai compra’. 

Solomon (2011) também acredita nas emoções como um importante influenciador nos 

desejos dos consumidores, pois elas são capazes de energizar as pessoas para 

querer e realizar algo.  

 

O público infantil tem sido foco de profissionais e estudiosos de marketing em função 
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do crescente valor gasto ao longo dos anos em diversos produtos e também pela forte 

influência que exercem sobre seus pais nas decisões de compra (Engel, Blackwell & 

Miniard, 2005). Segundo Underhill (1999), nos dias de hoje, a presença de crianças 

cada vez mais envolvidas no processo de compra dos adultos é frequente. Elas 

manifestam seus desejos, gostos e opinam sobre a compra de um bem ou serviço. 

Até mesmo em objetos que não são para uso próprio a opinião delas conta, os pais 

querem ouvi-las antes de fechar qualquer tipo de negócio, mesmo a compra 

envolvendo roupas infantis, calçados, assessórios, brinquedos, a própria casa, o 

carro, celulares, quem toma, na maioria das vezes, as decisões, são as crianças. 

Observa-se o crescimento da autonomia da criança e com isso veio a liberdade para 

opinar, influenciar e decidir por compras dentro de suas condições financeiras ou 

orçamentos domésticos. 

 

2.9 Gênero: Diferenças entre masculino x feminino 

 

As diferenças relacionadas aos gêneros masculino e feminino fazem parte da 

sociedade desde nossa existência. A distinção de gêneros tem sido antagônica no 

que concerne a caracterfsticas físicas, expectativas de comportamento, de papéis 

sociais e de divisão de tarefas. Em termos de educação, existe uma intensa diferença 

entre meninos e meninas. 

 

As diferenças entre gêneros surgem por volta dos dois anos, nomeadamente na 

selecção de brinquedos e nas brincadeiras. À medida que as crianças evoluem, é 

possível identificar as diferenças.  

 

No jardim infantil, verifica-se nos rapazes uma tendência a preferir brinquedos 

relacionados com transportes, construções e atividades envolvendo exercícios físicos 

intensos, como atirar bolas, jogar bola e simulações de lutas. Já as meninas querem 

brincar com bonecas, maquiagens, roupas ou jogos domésticos Smith, Cowie e 

Blades (1998).  

 

Estudos de Louro (2003, p. 55): revelam que  

as propagandas de brinquedos dirigidos às meninas investem de forma 
importante na ideia de cultivo à beleza como algo inerente ao feminino, aliado 
sempre ao supérfluo, ao consumo desenfreado; ou seja, não basta ter apenas 
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a boneca tal, é preciso ter todos os modelos e variações da mesma boneca e 
seus respectivos acessórios. Outros itens se somam aos brinquedos, tais como 
produtos de maquiagem, roupas e calçados, perfumes e etc., na tentativa de 
reafirmar a beleza e a vaidade como algo natural. As diferenças que são 
rotuladas como “coisas de menino” e “coisas de menina” são construção de 
uma sociedade machista e opressora. As crianças não são detentoras de 
práticas sexistas; essas são presentes no mundo dos adultos, são eles que 
esperam que meninas ajam de um jeito e meninos de outro, elas são 
influenciadas pela sociedade em relação a tudo e por seus gostos e 
preferências por determinados brinquedos. 
 

É muito comum os pais entrarem em uma loja e a atendente perguntar qual o tipo de 

presente que deseja, se para menino ou menina. No geral deveria ser para criança! 

Mas a sociedade tem como cultura a distinção de gêneros (menino x menina) 

(Nolasco, 1997).  Segundo esse autor, no setor de brinquedos encontra-se: 

 

 Brinquedos de meninos – Super-heróis, skate, bola, jogos que 

desenvolvem o raciocínio lógico, brinquedos que são destinados a 

construção da identidade um menino forte, independente, capaz de 

solucionar situações-problema de maneira prática e eficaz.  

 Brinquedos de meninas – Utensílios domésticos em geral, 

maquiagens, bonecas. 

 
Por sua vez, Brougère (2004) esclarece que os pais constroem o primeiro ambiente 

de brinquedos da criança, até ela começar a fazer suas próprias escolhas. O autor 

exemplifica no nascimento: o quarto das meninas é rosa, com bonecas, ursinhos e 

casinhas; o quarto dos meninos é azul, com carros em miniatura, bonecos de super-

heróis. Na família, as meninas costumam brincar de “casinha”, representando o papel 

da mãe, e os meninos, de “motorista”, dirigindo o carro. Logo, as escolhas de papéis 

apropriados ao sexo acontecem primeiramente no contexto vivido pela criança, 

especialmente em seu meio familiar. 

 

Kropeniscki e Perurena (2017, p. 979) relatam que 

as relações de gênero passam por transformações, muitas vezes atropeladas 
por preconceitos. Contudo, essas mudanças nem sempre são retratadas de 
imediato na produção e oferta de brinquedos. Em uma sociedade capitalista, 
marcada pelo consumo, uma fábrica de brinquedos deve (re)produzir o que 
interessa a seu público consumidor. Desse modo, as mudanças observadas na 
produção e oferta de brinquedos caminham a passos lentos, pois o campo em 
que se inserem é minado, é vigiado por normas jamais revisadas. 
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A criança percebe a diferenciação de gênero desde muito cedo. Os brinquedos 

sexualmente tipificados e a percepção de papéis sexuais adultos são logo presentes 

em seu cotidiano, uma vez que, desse o seu nascimento, é transmitido todo um 

conjunto de expectativas para comportamentos e atividades consideradas 

apropriadas ao menino e à menina (Bichara, 2001). 

 

Na concepção de Huback (2016), a maior preocupação dos pais ao presentear os 

filhos com brinquedos não é só a diversão e sim qual conceito a criança formará a 

partir daquele brinquedo. A sociedade determina que menino não pode brincar com 

um brinquedo de menina e menina não pode brincar com brinquedo de menino. Ou 

seja, os questionamentos inerentes à sociedade começam antes mesmo da criança 

saber sobre sua orientação sexual. A ideia de brinquedos do sexo oposto está 

relacionada todo o tempo com a sexualidade da criança, e isso muito mais por parte 

dos homens. As crianças não se preocupam se aquele brinquedo é ou não de menina 

ou menino, elas procuram uma companhia para se divertir e construir seus conceitos 

por meio da brincadeira e diversão (Huback, 2016). 

 

2.10 Pesquisas na área 

 

Estudos reconhecendo as crianças como consumidoras são recentes. Uma das 

primeiras publicações sobre essa temática possui apenas 25 anos. Nela, estudiosos 

desenvolveram pesquisa para identificar compradores de caramelos de um centavo 

(MCneal, 1992).  

 

No Brasil, o primeiro estudo sobre o comportamento do público infantil foi iniciado por 

Veloso e Hildebrand e é intitulado Representação social do ato de comprar para o 

Consumidor Infantil de alta renda, feito no ano de 2007.  

 

No ano de 2008 os autores Veloso, Hildebrand, Dare e Campomar escreveram o artigo 

intitulado A criança no varejo de baixa renda. Anos depois, exatamente em 2013, os 

pesquisadores Panoeiro e Mattoso também desenvolveram uma pesquisa sobre o 

consumidor infantil de baixa renda, sua motivação para o consumo e sua relação com 

as marcas.  

 

http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=VELOSO,+ANDRES+RODRIGUEZ
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=VELOSO,+ANDRES+RODRIGUEZ
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No ano de 2014 Pasdiora e Brei investigaram a formação do hábito de consumo 

infantil: uma análise crítica da Teoria de Consumo de Status aplicada às classes 

sociais altas e baixas no Brasil. Esses autores fizeram uma comparação entre a 

formação dos hábitos de consumo entre crianças de classes sociais extremas. Foram 

poucos os estudos científicos sobre esse tema no País (Bertol, 2015). Assim, 

evidencia-se que publicações científicas do Brasil sobre o tema do consumo infantil 

são pouco abordadas e isso representa um amplo campo para pesquisas futuras, 

além de oportunidade para pesquisadores ampliarem e aprofundarem trabalhos sobre 

o tema.  

 

2.11 Contribuições do Referencial Teórico para a pesquisa 

 

Por meio do arcabouço teórico, foi possível analisar as definições de estratégia 

organizacional, o comportamento do consumidor e o consumo infantil de brinquedos. 

Esta seção tem como propósito evidenciar os principais autores e conceitos que 

embasaram o objetivo geral da pesquisa e possibilitaram a construção deste 

referencial. Na finalidade de sustentar o estudo e obter conhecimento sobre estratégia 

organizacional, foram citados: Herrero (2005); Kaplan e Norton (2004); Marcondes 

(2015); Mendes (2018); Mintzberg e Waters (1985); Mintzberg (2004); Mintzberg, 

Ahlstrand e Lampel (2000; 2003); Mintzberg, Lampel e Quinn, (2006) e, por fim, No-

Lee (2005). Esses teóricos abordam a temática estratégia, seus conceitos e 

considerações que orientam a organização nos diferentes desafios e objetivos, tanto 

no âmbito interno quanto externo. Eles exploram também as escolas do planejamento 

estratégico no qual cada um imprime sua percepção sobre o processo de estratégia 

(Mendes, 2018).  

 

Em continuidade à sustentação da pesquisa, tem-se o tema comportamento do 

consumidor e seus principais autores: Afonso (2014); Alves (2016); Arnould, Price e 

Zinkhan; 2002 e 2003); Blackwell, Miniard e Engel (2000; 2005; 2013); Boone e David 

(2009); Boone e Kurtz (2009); Callegaro (1982); Camurra (2010); Cardoso (2016); 

Chamberlin (1933);  Alderson e Cox (1948); Haugtvedt (2012); Saad (2007); Chuang 

et al. (2012); Churchill e Peter (2000); Churchill e Peter (2005); Cobra (2011); Couto 

(2013); Curtis, Haugtvedt, Herr e Kardes (2008); Dias (2003); Engel (1857); Foxal 

(1998); Giglio (2005); Graça (2016); Hawkins, Mothersbaugh e Best (2007); Hoyer e 
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Macinnis (2011); Jeunon (2004); Karsaklian (2004; 2012); Larentis (2009; 2012); Leser 

(1974); Hirsch (1977); Veblen (1899); Macinnis (2011); Medeiros, Binotto, Denardin, 

Boligon e Machado (2014); Mowen e Minor (2003; 2006); Oliveira (2007; 2014); 

Oliveira-Castro e Foxall (2005); Paixão, (2012); Pereira (2009); Peter e Olson (2009); 

Pinheiro (2009); Pinheiro, Castro, Silva e Nunes (2006); Rennó (2009); Rondon-Filho 

(2009); Samara e Morsch (2005); Schiffman e Kanuk (2009; 2015); Sheth, Mittal e 

Newman (2001); Silva e Barbosa (2011); Silva, Souza e Perinic (2017); Siqueira 

(2005); Solomon (2002); Solomon (2008); Solomon, (2011); Souza (2012); Stigler 

(1950); Terci (2001); Walras (1892); Wright (1875) e Marshall (1895). Esses teóricos 

discorrem sobre esse importante tema, que vem apresentando evolução mas também 

diversas inquietações no sentido de compreender o comportamento do consumidor, 

ser único e de hábitos e costumes variados.  

 

Para o tema o consumo infantil de brinquedos, obteve-se a contribuição dos seguintes 

teóricos: Alcântara e Guedes (2017); Alves, (1986); Alves (2011); Araújo (2009); 

Araújo (2012); Barthes (1980); Oliveira (1986); Benjamin (2002); Bichara  

(2001); Brougère e Wajskop (1997); Brougère (2001); Brougère (2004); Burckardt et 

al. (2018); Caillois (1990); Carrascoza (1984); Clínica Tavistok de Londres (2010); 

Cordazzo e Vieira (2007); Couto (2013); Cruz (2017); Cunha e Kunz (2015); Dicionário 

Aurélio (2007); Drucker (2002); Freire (2002); Giacomini-Filho,1991 (como citado por 

Barbosa, 2017); (Gibertoni Sia, 2008); Guimarães (2013) ; Honoré (2009); Huback 

(2016); Kerrane, Hogg e Bettany (2012); Kropeniscki e Perurena (2017); Linn (2016); 

Louro (2003); Macedo, Petty e Passos (2005); Matta (2006); McNeal (1969); McNeal 

(1992); Montigneaux (2003); Moyles (2006); Nolasco (1997);  Oliveira (1996); 

Osborne, Harris, O’Shaughenessy e Rosenbluth (1975); Parera (2009); Piaget (1999); 

Pinheiro, Castro, Silva e Nunes (2006); Ribeiro, Sigaud, Rezende e Veríssimo (2009); 

Sant’Anna e Nascimento (2011); Santos e Grossi (2007); Santos, Xavier e Nunes 

(2009); Schadeck e Rodrigues (2015); Shor (2009); Silva, Souza e Perinic (2017); 

Silveira (2009); Smith, Cowie e Blades (1998); Stearns (2006); Trowel (1992); 

Underhill (1999) e, por fim, Valkenburg e Cantor (2001). 

 

Desse modo, o referencial teórico possibilitou a análise das estratégias 

organizacionais, o comportamento de consumo e o consumo infantil de brinquedos, 

detalhando, sob o contexto histórico, a evolução que envolve tanto as mudanças dos 
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hábitos de consumo do consumidor adulto (pai ou responsável) quanto do consumidor 

criança, que desempenha importante papel na família. 
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3 Metodologia 

 

Este capítulo tem por finalidade descrever os procedimentos metodológicos, 

abordando aspectos sobre os itens Caracterização da pesquisa, Unidade de análise, 

Unidade de observação, População e amostra, Procedimentos para coleta de dados 

e Análise dos dados. 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 
 

Para alcançar o objetivo deste estudo, realizou-se pesquisa de abordagem qualitativa, 

tendo como método a pesquisa de campo. A pesquisa, segundo Lakatos e Marconi 

(2007, p. 269) “preocupa-se em analisar e interpretar aspectos mais profundos, 

descrevendo a complexidade”. A abordagem qualitativa facilita a compreensão de um 

fenômeno, permitindo compreender a percepção das experiências dos sujeitos sobre 

um determinado assunto (Vergara, 2009). 

 

3.2 Unidade de observação  

 

A unidade de observação para a pesquisa foi composta por 5 lojistas; 2 denominados 

como Distribuidor/Atacadista e 3 como Fabricante/Importador.  

 

A cadeia de consumo dos sujeitos da pesquisa foi ilustrada conforme a Figura 15. 

 

 

Figura 15 
Cadeia de consumo sujeitos da pesquisa 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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3.3 População e amostra 

 

Foi composta por 627 consumidores em lojas localizadas em Belo Horizonte. A  

pesquisa qualitativa se constitui de 5 Lojistas: 2 Distribuidores (atacadistas) e 3 

Fabricantes. 

 

3.4 Procedimentos para a coleta de dados 
 

Para a realização da pesquisa, inicialmente solicitou-se aos lojistas de brinquedos a 

autorização para a realização da pesquisa com os consumidores. Para realização 

desta coleta, foi elaborado um questionário de pesquisa (Apêndice A). Em um 

segundo momento, foi feita pesquisa junto ao Lojistas, Distribuidores/Atacadistas e 

Fabricantes/Importadores. Inicialmente, houve contato com os sujeitos da pesquisa 

que atuam no mesmo canal.  A partir da indicação, dividiu-se a pesquisa por categoria 

de respondentes. Para cada participante do canal indicado, solicitou-se a autorização 

para a realização da pesquisa.  

 

Para a coleta de dados qualitativa, elaborou-se um Roteiro de entrevista (Apêndice B) 

para aplicação junto aos Lojistas, Distribuidores (atacadistas) e Fabricantes. Denzin e 

Lincoln (2000) afirmam que tal tipo de pesquisa incide em uma abordagem 

interpretativa do tema em estudo. Ou seja, os pesquisadores estudam os fenômenos 

em seu cenário natural, com o objetivo de compreender e interpretar os significados 

que as pessoas atribuem à questão que está sendo explorada. O autor reforça ainda 

que “o pesquisador qualitativo, ao escrever os textos da pesquisa, se define como ‘o 

escritor como intérprete’, [pois] as interpretações qualitativas são construídas” (Denzin 

& Lincoln, 2000, p. 23). 

 

3.5 Procedimentos para a análise de dados 
 

Para a análise dos dados coletados com o consumidor foram utilizados  o Microsoft 

Access e Microsoft Excel para tratamento e tabulação dos resultados. Para análise 

das entrevistas com os Lojistas, Distribuidores (atacadistas) e Fabricantes foi utilizada 

a análise de conteúdo, apartir das informações obtidas por meio do roteiro de 

entrevista da pesquisa (Apêndice B). Os respondentes receberam o roteiro por e-mail 

previamente e após esta etapa, foram devolvidos para tratamento e organização do 
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material para Categorização. A análise temática é uma das técnicas utilizadas para a 

realização da análise de conteúdo; em seu desenvolvimento, desmembra-se o 

discurso em categorias. Os critérios de escolha e de delimitação das categorias são 

determinados pelos temas inerentes ao estudo e nos discursos dos sujeitos da 

pesquisa (Valentim, 2005). 

 

A Tabela 9 apresenta uma síntese da metodologia utilizada nessa pesquisa, 

relacionando os objetivos específicos deste estudo com os principais teóricos que 

embasaram a construção do referencial teórico e os instrumentos utilizados na coleta 

de dados. 

 

Tabela 9 – Síntese da metodologia da pesquisa. 

Objetivos Autores 
Tipo  

de 
pesquisa 

Fonte 
instrumento 
de coleta de 

dados 

Analisar a percepção 
de múltiplos atores 

envolvidos na 
fabricação, venda e 

consumo de 
brinquedos e as 

estratégias 
organizacionais 

adotadas. 

Herrero (2005); Kaplan e Norton (2004); 
Marcondes (2015); Mendes (2018); Mintzberg e 
Waters (1985); Mintzberg (2004); Mintzberg, 
Ahlstrand e Lampel (2000; 2003); Mintzberg, 
Lampel e Quinn, (2006) e, por fim, No-Lee 
(2005). 
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Identificar as 
principais 

características do 
mercado de brinquedo 

infantil 

Alcântara e Guedes (2017); Alves, (1986); Alves 

(2011); Araújo (2009); Araújo (2012); Barthes 

(1980); Oliveira (1986); Benjamin (2002); Bichara  

(2001); Brougère e Wajskop (1997); Brougère 

(2001); Brougère (2004); Burckardt et al. (2018); 

McNeal (1992); Montigneaux (2003); Moyles 

(2006); Nolasco (1997);  Oliveira (1996); 

Osborne, Harris, O’Shaughenessy e Rosenbluth 

(1975); Parera (2009); Piaget (1999); Pinheiro, 

Castro, Silva e Nunes (2006); Ribeiro, Sigaud, 

Rezende e Veríssimo (2009); Sant’Anna e 

Nascimento (2011); Santos e Grossi (2007); 

Santos, Xavier e Nunes (2009); Schadeck e 

Rodrigues (2015); Shor (2009); Silva, Souza e 

Perinic (2017); Silveira (2009); Smith, Cowie e 

Blades (1998); Stearns (2006); Trowel (1992); 

Underhill (1999) e, por fim, Valkenburg e Cantor 

(2001). 
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(continua) 
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(conclusão) 

Objetivos Autores 
Tipo de 
pesquisa 

Fonte 
instrumento 
de coleta de 

dados 

Identificar as 
características do 

consumidor de 
brinquedos para a 
decisão de compra 

Afonso (2014); Alves (2016); Arnould, Price e 
Zinkhan; 2002 e 2003); Blackwell, Miniard e 
Engel (2000; 2005; 2013); Boone e David 
(2009); Boone e Kurtz (2009); Callegaro (1982); 
Camurra (2010); Cardoso (2016); Chamberlin 
(1933);  Alderson e Cox (1948); Haugtvedt 
(2012); Saad (2007); Chuang et al. (2012); 
Churchill e Peter (2000); Churchill e Peter 
(2005); Cobra (2011); Couto (2013); Curtis, 
Haugtvedt, Herr e Kardes (2008); Dias (2003); 
Engel (1857); Foxal (1998); Giglio (2005); 
Graça (2016); Hawkins, Mothersbaugh e Best 
(2007); Hoyer e Macinnis (2011); Jeunon 
(2004); Karsaklian (2004; 2012); Larentis 
(2009; 2012); Leser (1974); Hirsch (1977); 
Veblen (1899); Macinnis (2011); Medeiros, 
Binotto, Denardin, Boligon e Machado (2014); 
Mowen e Minor (2003; 2006); Oliveira (2007; 
2014); Oliveira-Castro e Foxall (2005); Paixão, 
(2012); Pereira (2009); Peter e Olson (2009); 
Pinheiro (2009); Pinheiro, Castro, Silva e Nunes 
(2006); Rennó (2009); Rondon-Filho (2009); 
Samara e Morsch (2005); Schiffman e Kanuk 
(2009; 2015); Sheth, Mittal e Newman (2001); 
Silva e Barbosa (2011); Silva, Souza e Perinic 
(2017); Siqueira (2005); Solomon (2002); 
Solomon (2008); Solomon, (2011); Souza 
(2012); Stigler (1950); Terci (2001); Walras 
(1892); Wright (1875) e Marshall (1895). 
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Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
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4 Apresentação e discussão dos resultados 

 

Neste capítulo procede-se à apresentação e discussão dos resultados da pesquisa 

divididos em duas etapas: a primeira traz os resultados da pesquisa com os 

consumidores e a segunda descreve a análise das entrevistas realizadas com 

Fabricantes/Importadores, Distribuidores/Atacadistas e Lojistas. 

 

4.1 Resultados da pesquisa com o consumidor 

 

Os resultados elencados nesta seção referem-se à pesquisa realizada com 627 

Consumidores em lojas de Belo Horizonte. Cujo período e realização foi dezembro de 

2017 entre o dias das crianças e natal. 

 

A Tabela 10 representa as lojas, alvo da pesquisa junto aos consumidores, organizada 

por região e número de respondentes. 

 

Tabela 10 – Lojas de Belo Horizonte (objeto do estudo do consumidor) 
Loja Região Número de respondentes 

BH Santa Terezinha 50 
BKMG Centro 50 
Brasília Barreiro 50 
Leugim Venda Nova 43 

Milcopy Barreiro 50 
Moraes Centro 47 

OI Centro 28 
Primavera Centro 51 

Real Venda Nova 50 

Real Abílio Machado 48 
WCA Ouro Preto 45 
WCA Buritis 50 

WCA Cidade Centro 26 
WCA Del Rey Caiçara 39 

Total                                                          627 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018). 

 

A pesquisa totalizou 627 consumidores com uma média de questionários válidos de 

44,79 %. Ressalta-se que a Loja WCA Cidade forneceu o menor número de respostas, 

sendo apenas 4% questionários coletados. A loja Primavera forneceu o maior número 

de questionários preenchidos, com um percentual de 8%. A pesquisa envolveu uma 

loja no Alípio de Melo, duas lojas no Barreiro, uma loja no Buritis, uma loja no Caiçara, 
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cinco lojas no Centro; uma loja no Bairro Ouro Preto, uma loja no Bairro Santa 

Terezinha e duas lojas no Bairro Venda Nova. 

 

A Tabela 11 sintetiza os resultados referente ao perfil sociodemográfico dos 

consumidores participantes do estudo. 

 
Tabela 11 – Perfil sóciodemográfico dos consumidores  

Variáveis Freq % 

Gênero 
Feminino 439 70 
Masculino 188 30 

Total 627 100 

Estado Civil 
Casado/união estável 377 60 
Separado/Divorciado 44 7 
Solteiro 170 27 
Viúvo 36 6 

Total 627 100 

Faixa etária 
De 14 a 20 anos 28 4 
De 21 a 25 anos 52 8 
De 26 a 30 anos 93 15 
De 31 a 35 anos 98 16 
De 36 a 40 anos 118 19 
De 41 a 45 anos 73 12 
De 46 a 50 anos 32 5 
Acima de 51 anos 132 21 
Prefiro não dizer 1 0 

Total 627 100 

Quantidade de filhos 
1 filho 190 30 
2 filhos 174 28 
3 filhos 77 12 
4 filhos 22 4 
5 filhos 19 3 
Não tem filhos 145 23 

Total 627 100 

Renda mensal 
Até 1 SL 75 12 
De 1 a 2 SL 99 16 
De 2 a 3 SL 103 16 
De 3 a 4 SL 106 17 
De 4 a 5 SL 85 14 
De 5 a 10 SL 74 12 
Acima de 10 SL 73 12 
Prefiro não dizer 12 2 

Total 627 100 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018). 

 

O estudo apontou predominância do sexo feminino em 70% dos resultados. O estado 

civil com maior índice apontado pelo consumidores foi Casado/união estável, com 

60% das respostas. A maior faixa etária pertence aos consumidores acima de 51 anos, 
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com um índice de 21%. A maioria (30%) tem 1 filho. Sobre a renda familiar, 17% dos 

pesquisados afirmaram ter renda de 3 a 4 Salários. Ressalta-se que a maioria dos 

respondentes é formada por pessoas da classe C, D e E (61%) segundo critérios 

CCEB-2018 

 

A Tabela 12 demonstra o grau de parentesco do consumidor com a criança, sendo 

indagado sobre dois graus de parentesco (1 e 2). 

 

Tabela 12 – Grau de parentesco dos consumidores com as crianças  

Variáveis 
Grau de parentesco (1) Grau de parentesco (2) 

Freq. % Freq. % 

Afilhado 58 9,25 48 7,66 
Amigo 15 2,39 1 0,16 
Doação 7 1,12 4 0,64 
Filho 300 47,85 0 0,00 
Irmão 3 0,48 0 0,00 
Neto 108 17,22 7 1,12 
Outros 8 1,28 3 0,48 
Primo 4 0,64 2 0,32 
Sobrinho 121 19,30 69 11,00 
Prefiro não dizer 3 0,48 493 78,63 
Total 627 100 627 100 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018). 

 

O maior parentesco apontado pelos consumidores foi o de filho, em 47,85%, quando 

indagados sobre o primeiro grau de parentesco,. Já a pergunta sobre o segundo grau 

de parentesco com a criança a ser presenteada, apareceu sobrinho em 11% das 

afirmativas. O quadro demonstra haver algum grau de parentesco entre o comprador 

e o usuário/consumidor, sendo que quase a metade é formada por pais (47,87) 

comprando presente para filhos sequido de tios (19,30%) e avós (17,22%). 

 

Em relação à quantidade de brinquedos comprados pelos consumidores a Tabela 13 

apresenta os resultados. 

 

Tabela 13 – Quantidade de brinquedos comprados pelo consumidor  
Variáveis Freq. % 

(01) brinquedo 245 39,07 

(02) brinquedos 169 26,95 

(03) brinquedos 76 12,12 

(04) brinquedos 41 6,54 

(05) brinquedos 41 6,54 

(06) brinquedos 19 3,03 

(07) brinquedos 6 0,96 
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(08) brinquedos 7 1,12 

(09) brinquedos 4 0,64 

(10) brinquedos 10 1,59 
(continua) 

(conclusão) 

(15) brinquedos 2 0,32 

(20) brinquedos 2 0,32 

(30) brinquedos 1 0,16 

(100) brinquedos 1 0,16 

Prefiro não dizer 3 0,48 

Total 627 100 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018). 
 

A maior parte dos consumidores compram apenas um brinquedo (39,07%), seguidos 

de outros (26,95%) que compram dois brinquedos e ainda outros (12,12%) que 

compram três brinquedos. Identificou-se também que um consumidor aponta comprar 

20 brinquedos, outro relata a compra de 30 brinquedos e um terceiro afirmou comprar 

100 brinquedos (esse númenos maiores referem-se às compras para uma doação de 

Natal). Ressalta-se que em função da presença ou não de alguma sazonalidade, este 

número pode sofrer influência. 

 

A pergunta feita aos consumidores sobre o valor financeiro que estavam dispostos a 

gastar na compra de brinquedos tem seus resultados descritos de acordo com o 

número de pessoas que citaram o referido valor, e todos em ordem de ocorrência, 

conforme a Figura 16. 

 

 
 

 

Figura 16 
Valor pago pelo consumidor na compra do brinquedo  
Fonte: Dados da pesquisa (2018). 
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O maior número de ocorrências identificadas nesta questão foi o de 71 apontamentos 

de consumidores que afirmam pagar R$ 100,00 em um brinquedo. Já 4 ocorrências 

indicam que o cliente paga R$ 230,00 para presentear uma criança com um brinquedo. 

 

Nesse sentido, o valor médio de compra (ticket médio) girou em torno de R$200,00 é 

a frequência dos que gastaram de R$ 20,00 à R$100,00 em termos de mercado e 

perfil do consumidor de brinquedo é um valor interessante das as condições na qual 

o País vive, em termos de crise, 

 

Outros valores com número de ocorrências de 1 a 3 foram informados pelos 

consumidores e foram descritos por faixa e preços. Em função da extensa variação 

de preços,  a Tabela 14 descreve esses quantitativos de acordo com o número de 

ocorrências que foram citadas pelos respondentes. 

 

Tabela 14 – Valor pago pelo consumidor (resultados de 1 a 3 ocorrências)  

Preços Ocorrência (1) Ocorrência (2) Ocorrência (3) 

De R$5,00 à R$205,00 X X X 

De R$206,00 à R$401,00 X X X 

De R$402,00 à R$597,00 X X X 

De R$598,00 à R$793,00 X - - 

De R$794,00 à R$989,00 X - - 

De R$999,00 à R$1.194,00 X X - 

De R$1.195,00 à R$1.390,00 X - - 

De R$1.391,00 à R$1.586,00 - - - 

De R$1.587,00 à R$1.782,00 - - - 

De R$1.783,00 à R$1.978,00 - - - 

De R$1.1979,00 à R$2.174,00 X - - 

De R$2.175,00 à R$2.370,00 - - - 

De R$2.371,00 à R$2.566,00 - - - 

De R$2.567,00 à R$2.762,00 X - - 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018). 

 
Contudo, observou-se uma intensa variabilidade quando o assunto é o valor a ser 

gasto: um dos entrevistados afirmou gastar R$ 2.000,00 e outro até R$ 2.650,00 na 

compra de um brinquedo. 
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Sobre os tipos de brinquedos comprados pelo consumidor, os respondentes 

informaram 4 tipos de brinquedos; ao todo foram identificados 171 tipos de brinquedos 

para o brinquedo comprado 1, o brinquedo comprado 2, o brinquedo comprado 3 e o 

brinquedo comprado 4.  

 

Para melhor entendimento desses dados, os elementos informados pelos 

pesquisados foram agrupados e quantificados, e a categorização respeitou a 

afirmativa do consumidor.  

 

No intuito de caracterizar o tipo de brinquedo comprado pelo consumidor, observem-

se os dados expostos na Tabela 15. 

 

Tabela 15 – Tipos de brinquedos comprados pelo consumidor  

Tipos de brinquedos 

Brinquedos 
Comprados 

1 

Brinquedos 
Comprados 2 

Brinquedos 
Comprados 3 

Brinquedos 
Comprados 

4 

FREQ  % FREQ % FREQ % FREQ % 

Agenda             1 0,16 

Ambulância             1 0,16 

Amoeba 1 0,16 1 0,16 1 0,16     

Arco e flecha 2 0,32 2 0,32 1 0,16     

Areia de modelar     1 0,16         

Armas/Arminha 4 0,64 2 0,32 1 0,16     

Asa de Borboleta 1 0,16             

Avião/ Aviãozinho 2 0,32     1 0,16     

Balde de praia/Baldinho 
de praia 

2 0,32             

Banheira 1 0,16             

Barraca 2 0,32             

Batedeira 1 0,16             

Bebê conforto     1 0,16         

Bebê reborn 1 0,16             

Biblia     1 0,16         

Bicicleta 8 1,28 1 0,16 2 0,32     

Bingo(s)     1 0,16         

Blocos de montar 18 2,87 8 1,28 3 0,48 1 0,16 

Bóia 2 0,32 2 0,32         

Bola de Futebol     1 0,16         

Bola didática 1 0,16             

Bola(s) 9 1,44 11 1,75 6 0,96     

Bolha de sabão 2 0,32 1 0,1          

Boliche(s) 2 0,32             
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Bolinha 1 0,16             

Bolsa     1 0,16          

Bombeiro 2 0,32 1 0,16      1 0,16 

Boné 1 0,16             

BonecaS/Bonecos 154 24,56 72 11,48 12 1,91 4 0,64 

Brinquedo didático 7 1,12 4 0,64 2 0,32     

Cachorro/Cachorrinho         3 0,48     

Cadeirinha     1 0,16         

Caderno colorir     1 0,16         

Caminhão 8 1,28 3 0,48         

Capa     1 0,16         

Capacete 1 0,16           

Cara a Cara     1 0,16         

Carreta 6 0,96             

(continua) 
 

Tipos de brinquedos 

Brinquedos 
Comprados 

1 

Brinquedos 
Comprados 2 

Brinquedos 
Comprados 3 

Brinquedos 
Comprados 

4 

FREQ  % FREQ % FREQ % FREQ % 

Carrinho de Boneca 6 0,96 2 0,32 1 0,16 1 0,16 

Carrinho de rolimã     1 0,16         

Carrinho Hot Wheels 1 0,16             

Carrinho(s) 119 18,98 40 6,38 12 1,91     

Carro de controle remoto 5 0,80 2 0,32         

Carro Elétrico 1 0,16             

Carro de fricção 1 0,16             

Casa de Boneca 1 0,16             

Casa na Árvore 1 0,16             

Casinha 3 0,48     2 0,32 1   

Cavalinho(s) 2 0,32             

Celular 1 0,16             

Cesta basquete 1 0,16             

Chocalho 1 0,16     1 0,16     

Conjunto de bonecos 1 0,16             

Conjunto de Dinossauro         1 0,16     

Conjunto de Panelinha     1 0,16         

Copo     1 0,16         

Corda/Pula Corda 3 0,48           

Cozinha 8 1,28 1 0,16 2 0,32     

Dinossauro 4 0,64 3 0,48         

Dominó 1 0,16           

Drone(s) 3 0,48 1 0,16         

Espada 3 0,48 1 0,16         

Estojo 1 0,16           

Fantasia 2 0,32 2 0,32         
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Flat Bol 1 0,16             

Flauta     1 0,16         

Fogão 1 0,16             

Frutinhas             1 0,16 

Geladeira     2 0,32         

Giroball 1 0,16             

Golzinho     2 0,32         

Guitarra 2 0,32     1 0,16     

Helicóptero       1 0,16     

Hot Wheels 1 0,16 1 0,16         

Hulk 1 0,16             

Imagem e Ação   1 0,16         

Io-Io 1 0,16             

(continua) 

Tipos de brinquedos 

Brinquedos 
Comprados 

1 

Brinquedos 
Comprados 2 

Brinquedos 
Comprados 3 

Brinquedos 
Comprados 

4 

FREQ  % FREQ % FREQ % FREQ % 

Joaninha             1 0,16 

João bobo 1 0,16             

Jogo (s) 37 5,90 16 2,55 7 1,12 5 0,80 

Jogo da torta 1 0,16             

Jogo da vida 1 0,16             

Jogo de Fogão 1 0,16             

Jogo de futebol 2 0,32             

Jogo Interativo         1 0,16     

Kit banho     1 0,16         

Kit construção     1 0,16         

Kit de cozinha 4 0,64 4 0,64 1 0,16     

Kit ferramenta     1 0,16         

Kit limpeza     2 0,32         

Kit máscara     1 0,16         

Kit Master Chef     1 0,16         

Kit Médico     1 0,16         

Kit mergulho 1 0,16             

Kit móveis 1 0,16             

Kit quarto         1 0,16     

Lançador de dardos Nerf 15 2,39 2 0,32         

Linha bebê     1 0,16         

Liquidificador     1 0,16         

Livro     1 0,16         

LOL 9 1,44 2 0,32 1 0,16     

Lousa/Lousa mágica 4 0,64            

Luvas de Box         1 0,16     

Mágica     1 0,16         

Mamadeirinha       1 0,16     
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Maquiagem 3 0,48 1 0,16         

Máquina de lavar 1 0,16           

Máquina de 
sorvete/Fábrica de 
Sorvete/Sorveteria 

2 0,32 1 0,16 1 0,16     

Máscara/Máscara Heróis 2 0,32           

Massinha 11 1,75 7 1,12 1 0,16     

Mesa de Desenhar 1 0,16             

Meu bebê 1 0,16             

Microfone 5 0,80 3 0,48         

Microondas 2 0,32             

(continua) 
 

Tipos de brinquedos 

Brinquedos 
Comprados 

1 

Brinquedos 
Comprados 2 

Brinquedos 
Comprados 3 

Brinquedos 
Comprados 

4 

FREQ  % FREQ % FREQ % FREQ % 

Mochila 2 0,32             

Mola Mania         1 0,16     

Mordedor 1 0,16             

Moto (s) 2 0,32 1 0,16         

Musical     1 0,16         

Ônibus                 

Panelinha(s) 5 0,80 5 0,80 6 0,96 1 0,16 

Patinete/Patins 15 2,39 4 0,64 2 0,32     

Patrulha Canina/Torre 
Patrulha Canina 

4 0,64 1 0,16       

Pelúcia/Urso/Ursinho 5 0,80 1 0,16 2 0,32     

Penteadeira    1 0,16         

Peppa 2 0,32             

Pescaria         1 0,16     

Peteca             1 0,16 

Piano 2 0,32             

Piscina 1 0,16 1 0,16 1 0,16     

Pista/Pista de corrida 5 0,80 1 0,16         

Pista de carrinho     2 0,32         

Pistola d'água     1 0,16         

Power Ranger 1 0,16             

Quadro 1 0,16 6 0,96         

Quebra cabeça 7 1,12 3 0,48 2 0,32     

Raquete 1 0,16             

Refil dardo 1 0,16             

Registradora 1 0,16 1 0,16         

Robô 1 0,16 1 0,16         

Roupa 1 0,16 1 0,16         

Sandália 1 0,16             

Shoppkings     1 0,16         

Skate 5 0,80 2 0,32 1 0,16     
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Soldadinhos         1 0,16     

Super herói/super man 2 0,32             

Tapete didático     1 0,16         

Teclado 2 0,32             

Telefone 2 0,32 6 0,96 3 0,48 1 0,16 

Tênis rodinha         1 0,16     

Tiro ao alvo             1 0,16 

Toca         1 0,16     

(continua) 
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(conclusão) 

Tipos de brinquedos 

Brinquedos 
Comprados 

1 

Brinquedos 
Comprados 2 

Brinquedos 
Comprados 3 

Brinquedos 
Comprados 

4 

FREQ  % FREQ % FREQ % FREQ % 

Transformers 1 0,16             

Trave de Futebol 1 0,16             

Trem 1 0,16             

Triciclo 3 0,48 1 0,16 1 0,16     

Vassoura/Vassourinha 2 0,32 1 0,16 2 0,32     

Velotrol 9 1,44 2 0,32     1 0,16 

Prefiro não dizer 18 2,87 354 56,46 533 85,01 603 96,17 

Total 627 100,00 627 100,00 627 100,00 627 100,00 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Para os Brinquedos Comprados 1, as bonecas/bonecos predominaram na preferência 

do consumidor em 25,29%, os carrinhos, em 16,54%,os jogos em 6,08%; os blocos 

de montar, em 2,96%, patinete/patins e o lançador de dardos Nerf em 2,39%; a 

massinha em 1,81%, as bolas, o brinquedo Lol e o Velotrol apresentaram índice de 

1,48% cada um.  

 

Para as bibicicletas, o caminhão e a cozinha, o percentual foi de 1,31%. O brinquedo 

didático e o quebra-cabeça apresentaram o mesmo índice, a saber, de 1,15%. Já a 

carreta e o carrinho de boneca tiveram os percentuais de 0,99%.  

 

O grupo de brinquedos carro de controle remoto, microfone, panelinhas, 

pelúcia/urso/ursinho, pista/pista de corrida e skate indicou cada um 0,82% de 

preferência. Os consumidores apontaram armas/arminha, dinossauro, kit de cozinha, 

lousa/lousa mágica e Patrulha Canina/Torre Patrulha Canina em 0,66% como sua 

primeira opção de compra. Eles foram seguidos de vassoura/vassourinha casinha, 

corda/pula corda, drone(s), espada, maquiagem, triciclo (0,49%); arco e flecha, avião/ 

aviãozinho, balde de praia/baldinho de praia, barraca, bóia, bolha de sabão, 

boliche(s), bombeiro, cavalinho(s), fantasia, guitarra, jogo de futebol, máquina de 

sorvete/fábrica de sorvete/sorveteria, máscara/máscara heróis, microondas,mochila, 

moto (s), Peppa, piano, super herói/Super Man, teclado e telefone (0,33%).  

 

Já o grupo de brinquedos: Amoeba, Asa de Borboleta, banheira, batedeira, bebê 

reborn, bola didática, bolinha, boné, capacete, carrinho Hot Wheels, carro elétrico, 
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carro de fricção, casa de boneca, casa na árvore, celular, cesta basquete, chocalho, 

conjunto de bonecos, dominó, estojo, flat bol, fogão, giroball, Hot Wheels, Hulk, iô-iô, 

João Bobo, Jogo da torta, Jogo da vida, jogo de fogão, kit mergulho, kit móveis, 

máquina de lavar, mesa de desenhar, Meu bebê, mordedor, piscina, Power Ranger, 

quadro, raquete, refil dardo, registradora, robô, roupa, sandália, Transformers, trave 

de futebol e trem foram apontados pelos consumidores em 0,16% das respostas. 

 

A categoria Brinquedos Comprados 2 apresentou no produto bonecas/bonecos 

predominância em 11,48% de importância para o consumidor; para a aquisição de 

carrinhos, 6,38%;  nos jogos o índice foi de 2,55%. Os blocos de montar foram 

comprados em 1, 28%, as bolas, 1,75%; a massinha, 1,12%; quadro e telefone 0,96%; 

panelinhas, 0,80%; brinquedo didático, kit de cozinha e patinete/patins, 0,64%; 

caminhão, dinossauro, microfone e quebra cabeça, 0,48%; arco e flecha, 

armas/arminha, bóia, carrinho de boneca, carro de controle remoto, fantasia, 

geladeira, golzinho, kit limpeza, brinquedo Lol, lançador de dardo Nerf, pista de 

carrinho, skate e velotrol, 0,32%; Amoeba, areia de modelar, Bebê conforto, Bíblia, 

bicicleta, bingo(s), bola de futebol, bolha de sabão, bolsa, bombeiro, cadeirinha, 

caderno de colorir, capa, Cara a cara, carrinho de rolimã, conjunto de panelinha, copo, 

cozinha, drone(s), espada, flauta, Hot Wheels, Imagem e Ação, kit banho, kit 

construção, kit ferramenta, kit máscara, kit Master Chef, kit médico, linha bebê, 

liquidificador, livro, mágica, maquiagem, máquina de sorvete/fábrica de 

sorvete/sorveteria, motos, musical, Patrulha canina/Torre Patrulha canina, 

pelúcia/urso/ursinho, penteadeira, piscina, pista/pista de corrida, pistola d'água, 

registradora, robô, roupa, shoppkings, tapete didático, triciclo, vassoura/vassourinha, 

corda/pula-corda receberam 0,16%  cada um, sendo agrupados em função do volume 

de itens informado pelo consumidor com esse índice de escolha. 

 

Já a categoria Brinquedos Comprados 3 apresentou 40 itens em destaque na opinião 

do consumidor. Os pesquisados apontam os seguintes índices:  bonecas/bonecos e 

carrinhos, 1,91%;  jogos, 1,12%, panelinhas, 0,96%, blocos de montar, 

cachorro/cachorrinho, telefone, 0,48%; bicicleta, brinquedo didático, casinha, cozinha, 

patinete/patins, pelúcia/urso/ursinho, quebra-cabeça, vassoura/vassourinha 0,32%. O 

grupo Amoeba, arco e flecha, armas/arminha, avião/ aviãozinho, carrinho de boneca, 

chocalho, conjunto de dinossauro, guitarra, helicóptero, jogo interativo, kit de cozinha, 
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kit quarto, brinquedo Lol, luvas de box, mamadeirinha, máquina de sorvete/fábrica de 

sorvete/sorveteria, massinha, mola mania, pescaria, piscina, skate, soldadinhos, tênis 

rodinha, toca, triciclo, teve o percentual de 0,16% atribuído a ele. 

 

Para a categoria Brinquedos Comprados 4, identificou-se para os Jogos o percentual 

de 0,80%; a preferência do consumidor, em seguida, incide sobre as  

bonecas/bonecos (0,64%) e os grupos de brinquedo agenda, ambulância, blocos de 

montar, bombeiro, carrinho de boneca, frutinhas, joaninha, panelinhas, peteca, 

telefone, tiro ao alvo, Velotrol e casinha tiveram um índice de 0,16%. 

 

Os resultados referentes à compra de brinquedos durante o ano estão elencados na 

Tabela 16. 

 

Tabela 16 – Comportamento de compra durante o ano  
Compra durante o ano Freq. % 

Sim 383 61 

Não 172 27 

Às vezes 57 9 

Raramente 1 0 

Prefiro não dizer 14 2 

Total 627 100 

Dados da Pesquisa (2018) 
 

A maioria dos consumidores (61%) relatam fazer compra de brinquedos durante o 

ano. Outros (27%) afirmam não comprar. Esses resultados apontam os consumidores 

que compram pelo menos um compra por ano. 

 

Quanto à última compra realizada pelo consumidor, os resultados estão elencados na 

Tabela 17. 

 

Tabela 17 – Última compra durante o ano  
Período de compra Freq. % 

Janeiro 4 0,64 

Fevereiro 1 0,16 

Abril 2 0,32 

Maio 2 0,32 

Junho 3 0,48 

Julho 10 1,59 

(continua) 
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(conclusão) 

Agosto 7 1,12 

Setembro 7 1,12 

Novembro 105 16,75 

Aniversário 68 10,85 

Ano Passado 44 7,02 

Dia das crianças 283 45,14 

Dois anos atrás 1 0,16 

Há 1 Semana 2 0,32 

Há 4 Meses  1 0,16 

Há 6 meses 1 0,16 

Há muito tempo 1 0,16 

Início do ano 2 0,32 

Natal Passado 41 6,54 

Ontem 6 0,96 

Semana passada 1 0,16 

Prefiro não dizer 35 5,58 
Total 627 100% 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018).   

 

Para o consumidor, os períodos de maior movimentação ocorreram no Dia das 

crianças, com 45,14% das afirmativas, seguidas pelo mês de novembro (16,75%). As 

datas de aniversário mostraram um índice de 10,85%. Os itens Ano Passado e Natal 

Passado tiveram 7,02% e 6,54%, de modo recíproco. Assim, verificou-se que nestes 

períodos ocorre um número de compras significativos, no qual torna-se possível 

concentrar o esforço de vendas para melhorar os resultados dos negócios. 

 

Sobre o significado do brinquedo, o consumidor expõe sua percepção nos resultados 

da Tabela 18. 
 

Tabela 18 – Significado do brinquedo para o consumidor  

Expressões 

Significado do  
Brinquedo 1 

Significado do 
Brinquedo 2 

FREQ % FREQ % 

Agradar/ Agrado 11 1,75 1 0,16 
Alegria 165 26,32 2 0,32 
Amor 5 0,80   
Aprendizado/ Aprendizagem 8 1,28 7 1,12 
Bem-estar 1 0,16   
Brincadeira/ Brincar 1 0,16 1 0,16 
Carinho 6 0,96 1 0,16 
Coisa boa 1 0,16   
Comércio 3 0,48   
Compaixão 1 0,16   
Conhecimento 1 0,16   

Consumismo   1 0,16 

Criança 1 0,16   
Criatividade 4 0,64 1 0,16 
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Desenvolvimento 15 2,39   0,00 
Distração 20 3,19 6 0,96 

(continua) 

Expressões 

Significado do  
Brinquedo 1 

Significado do 
Brinquedo 2 

FREQ % FREQ % 

Diversão/ Divertir 127 20,26 11 1,75 

É tudo/ Tudo 4 0,64   

Educação/ Ensinamento 6 0,96 1 0,16 

Emoção 1 0,16 1 0,16 

Encantamento 2 0,32     

Entretenimento 8 1,28     

Envolvimento 1 0,16     

Estimular/ Estimulação 1 0,16 1 0,16 

Família     1 0,16 

Fantasia 5 0,80 3 0,48 

Felicidade 53 8,45 5 0,80 

Formação 1 0,16     

Gastar dinheiro/ Gasto/ Um gasto 16 2,55     

Habilidades     2 0,32 

Harmonia 1 0,16     

Imaginação 5 0,80     

Importância 2 0,32     

Incentivo 2 0,32     

Infância 30 4,78     

Inocência 2 0,32 1 0,16 

Inspiração     1 0,16 

Inteligência 2 0,32     

Interação/ Interatividade 11 1,75 2 0,32 

Lazer 1 0,16     

Legal 1 0,16     

Lembrança 2 0,32 2 0,32 

Lúdico 3 0,48 1 0,16 

Magia 1 0,16     

Nada 11 1,75     

Necessidade 1 0,16     

Passar o tempo 2 0,32     

Paz 6 0,96     

Pensamento 1 0,16     

Perca de tempo 1 0,16     

Prazer 6 0,96 1 0,16 

Presente/Só para presentear 2 0,32     

Realização 3 0,48     

Reconhecimento 1 0,16     

Recordação 1 0,16     

Resultado 1 0,16     

Satisfação 25 3,99 1 0,16 
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(continua) 
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(conclusão) 

Expressões 

Significado do  
Brinquedo 1 

Significado do 
Brinquedo 2 

FREQ % FREQ % 

Sentimentos 1 0,16     

Solidariedade 3 0,48     

Sonho 1 0,16     

Sorriso do filho 3 0,48     

Sossego 1 0,16     

Suprir Necessidade 3 0,48     

Prefiro não dizer 23 3,67 573 91,39 

Total 627 100,00% 627 100,00 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018). 

 

Ao todo, para o Significado do Brinquedo 1 foram identificadas 29 expressões. Os 

resultados indicam que a principal consideração dos consumidores para esta 

indagação é Alegria (26,32%), seguida por Diversão/ Divertir (20,26%); Felicidade 

(8,45%); Infância (4,78%); Satisfação (3,99%); Distração (3,19%); Gastar dinheiro/ 

Gasto/ Um gasto (2,55%); Desenvolvimento (2,39%). Outras expressões com o 

mesmo índice na tabulação estão agrupadas da seguinte forma: Agradar/ Agrado, 

Interação/ Interatividade e significar Nada tiveram um índice de 1,75%; Aprendizado/ 

Aprendizagem, Entretenimento, 1,28%; Carinho, Educação/ Ensinamento, Paz, 

Prazer, 0,96%; Amor, Fantasia, Imaginação, 0,80%; Criatividade, É tudo/ Tudo, 

0,64%; Comércio, Lúdico, Realização, Solidariedade, Sorriso do filho, Suprir 

Necessidade, 0,48%; Encantamento, Importância, Incentivo, Inocência, Inteligência, 

Lembrança, Passar o tempo, Presente/Só para presentear, 0,32%; Bem-estar, 

Brincadeira/ Brincar, Coisa boa, Compaixão, Conhecimento, Criança, Emoção, 

Envolvimento, Estímular/ Estimulação, Formação, Harmonia, Lazer, Legal, Mágia, 

Necessidade, Pensamento, Perca de tempo, Reconhecimento, Recordação, 

Resultado, Sentimentos, Sonho, Sossego atingiram o menor índice (0,16%). 

 

Sobre o Significado do Brinquedo 2 observaram-se 24 expressões das quais o 

consumidor aponta a expressão Diversão/ Divertir com 1,75%, o maior índice dessa 

afirmativa; e na sequencia estão Aprendizado/ Aprendizagem (1,12%); Distração 

(0,96%); Felicidade (0,80%); Fantasia (0,48%), Alegria, Habilidades, Interação/ 

Interatividade, Lembrança (0,32%); Agradar/ Agrado, Brincadeira/ Brincar, Carinho, 

Consumismo, Criatividade, Educação/ Ensinamento, Emoção, Estímular/ 
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Estimulação, Família, Inocência, Inspiração, Lúdico, Prazer, Satisfação (0,16%). 

 

A questão que investigou a percepção dos consumidores sobre o que esperam ao 

comprar um brinquedo tem seus resultados descritos na Tabela 19. 

 

Tabela 19 – Percepção do consumidor sobre as expectativas ao comprar um 

brinquedo  
Atributos esperados na compra de um brinquedo Freq. % 

Agradar/ Agradar à criança 14 2,23 

Ajudar disciplina 1 0,16 

Alegrar Criança/ Alegria/ Alegria da criança/ Alegria dos netos 110 17,54 

Animar a criança 1 0,16 

Aprendizado/ Aprendizagem 10 1,59 

Atenda às expectativas/ Atender Expectativas 3 0,48 

Atenda às crianças 1 0,16 

Atinja objetivo 1 0,16 

Atividade e Uso 1 0,16 

Atraente 1 0,16 

Beleza 1 0,16 

Bem aproveitado 1 0,16 

Benefício para criança 1 0,16 

Cause impacto positivo 1 0,16 

Conhecimento 1 0,16 

Crescimento 1 0,16 

Criança goste/ Goste e Use/ Goste muito 13 2,07 

Criatividade/ Criativo, Educativo 5 0,80 

Cumpra Objetivo 1 0,16 

Custo/benefício 1 0,16 
Desenvolvimento/ Desenvolver interesse/ Desenvolvimento criança/ 
Desenvolvimento Criativo/ Desenvolvimento Pedagógico 14 2,23 

Despertar interesse 1 0,16 

Distração/ Distraia/ Distrair a criança 9 1,44 
Diversão/ Diversão – Distração/ Diversão e Alegria/ Diversão educação/  
Diversão para criança/ Divertimento/ Divertir Criança 80 12,76 
Durabilidade – educativo/ Durabilidade – Segurança/ Durabilidade 
Didática/ Durabilidade e Agradar/ Que dure 33 5,26 
Educação/ Educativo/seguro/ Ensine a criança/ Ensino/ Auxiliar na 
Formação/ Que ajude na Educação 9 1,44 

Encantamento 1 0,16 

Entretenha a criança/ Entretenimento/ Entreter 11 1,75 

Esperança 1 0,16 

Estimule a criança/ Estímulo 4 0,64 

Evolução 2 0,32 
Felicidade/ Felicidade Criança/ Felicidade da neta/ Felicidade e 
Distração/ Felicidades dos netos/ Feliz/ Criança feliz/ Traga felicidade 52 8,29 

Ficar sem dinheiro 3 0,48 

Função pedagógica 3 0,48 

Funcionalidade 1 0,16 

Funcione/Que ele funcione 2 0,32 

(continua) 
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(conclusão) 

Atributos esperados na compra de um brinquedo Freq. % 

Gratidão 2 0,32 

Imaginação 3 0,48 

Instrução/ Instrutivo 2 0,32 

Inteligência 1 0,16 
Interação/ Interação criança/ Interação dos pais e filhos/ Interagir com 
Filho 7 1,12 

Lembrança 1 0,16 

Lúdico 1 0,16 

Motivação 1 0,16 

Muito humor 1 0,16 

Não quebre 1 0,16 

Ocupação 1 0,16 

Olhos brilhando 1 0,16 

Passatempo 1 0,16 

Paz/ Paz/sossego 7 1,12 

Pedagógico 1 0,16 

Perigoso 1 0,16 

Praticidade 1 0,16 

Prazer/ Prazer e alegria 2 0,32 

Preço bom 1 0,16 

Qualidade/ Qualidade – alegria/ Qualidade - Didático 77 12,28 

Que não quebre fácil 1 0,16 

Raciocínio 1 0,16 

Realização da Criança 1 0,16 

Resistência 5 0,80 

Satisfação /Satisfação da Criança/ Satisfazer vontade 46 7,34 

Segurança/Seguro/ Seguro, bonito 21 3,35 

Seja bom 2 0,32 

Sirva bem para criança 1 0,16 

Sorrisos 4 0,64 

Sossego/ Sossego- diversão 3 0,48 

Útil/ Utilidade/ Utilidade para Criança/ Utilizado 8 1,28 

Prefiro não responder 27 4,31 

Total 627 100,00 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018). 

 

Nessa questão foi possível identificar uma diversidade de atributos considerados 

pelos consumidores. Os resultados foram agrupados considerando os aspectos 

comuns na resposta. Desse modo, Alegrar Criança/ Alegria/ Alegria da criança/ 

Alegria dos netos ficou alto índice (17,54%) das respostas; seguidas de Diversão/ 

Diversão – Distração/ Diversão e Alegria/ Diversão educação/ Diversão para criança/ 

Divertimento/ Divertir Criança (12,76%); Qualidade/ Qualidade – alegria/ Qualidade – 

Didático (12,28%); Felicidade/ Felicidade Criança/ Felicidade da neta/ Felicidade e 

Distração/ Felicidades dos netos/ Feliz/ Criança feliz/ Traga felicidade (8,29%); 

Satisfação /Satisfação da Criança/ Satisfazer vontade (7,34%); Durabilidade – 

educativo/ Durabilidade – Segurança/ Durabilidade didática/ Durabilidade e Agradar/ 
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Que dure (5,26%); Segurança/Seguro/ Seguro, bonito (3,35%); Agradar/ Agradar à 

criança, Desenvolvimento/ Desenvolver interesse/ Desenvolvimento criança/ 

Desenvolvimento Criativo/ Desenvolvimento Pedagógico (2,23%); Criança goste/ 

Goste e Use/ Goste muito (2,07%); Entretenha a criança/ Entretenimento/ Entreter 

(1,75%); Aprendizado/ Aprendizagem (1,59%); Distração/ distraia/ Distrair a criança, 

Educação/ Educativo/seguro/ Ensine a criança/ Ensino/ Auxiliar na formação/ Que 

ajude na Educação (1,44%), nessa ordem; na sequência, temos as caracterizações 

de Útil/ Utilidade/ Utilidade para Criança/ Utilizado (1,28%); Interação/ Interação 

criança/ Interação dos pais e filhos/ Interagir com filho, Paz/ Paz/sossego obtiveram 

1,12% cada um; Criatividade/ Criativo, Educativo, Resistência, 0,80%; Estimule a 

criança/ Estímulo, Sorrisos, 0,64%. As afirmativas: Atenda as expectativas/ Atender 

Expectativas, Ficar sem dinheiro, Função pedagógica, Imaginação, Sossego/ 

Sossego- diversão ficou com 0,48%, reciprocamente. Os dois últimos grupos de 

atributos identificados traz os seguintes resultados : Evolução, Funcione/Que ele 

funcione, Gratidão, Instrução/ Instrutivo, Prazer/ Prazer e alegria, Seja bom (0,32%);   

Ajudar disciplina, Anime a criança, Atenda as crianças, Atinja objetivo, Atividade e 

Uso, Atraente, Beleza, Bem aproveitado, Benefício para criança, cause impacto 

positivo, Conhecimento, Crescimento, Cumpra Objetivo, Custo/benefício, Despertar 

interesse, Encantamento, Esperança, Funcionalidade, Inteligência, Lembrança, 

Lúdico, Motivação, Muito humor, Não quebre, Ocupação, Olhos brilhando, 

Passatempo, Pedagógico, Perigoso, Praticidade, Preço bom, Que não quebre fácil, 

Raciocínio, Realização da Criança, Sirva bem para criança tiveram o índice de 0,16%. 

 

A Tabela 20 expõe os resultados referente aos critérios de escolha dos brinquedos no 

momento da compra. 
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Tabela 20 – Critérios para escolha dos brinquedos no momento da compra  
Atributos Freq. % 

Agradar à criança 1 0,15 

Ajuda dos vendedores 1 0,15 

Amizades 1 0,15 

Aparência/Beleza/Estética 7 1,04 

Carta Correios 1 0,15 

Desenvolvimento 1 0,15 

Dica da criança 5 0,74 

Didático 2 0,30 

Divertido 2 0,30 

Durabilidade 1 0,15 

Educação 1 0,15 

Escolha da criança 182 27,00 

Escolhe na Loja 1 0,15 

Faixa Etária 164 24,33 

Função 4 0,59 

Funcionalidade 7 1,04 

Gosto da criança 24 3,56 

Internet (Site) 5 0,74 

Intuição 1 0,15 

Loja 11 1,63 

Lojas baratas 1 0,15 

Lúdico 2 0,30 

Marca 3 0,45 

Mulher que manda 1 0,15 

Na hora  1 0,15 

Nora  1 0,15 

Pai e criança 1 0,15 

Pai escolhe 9 1,34 

Peças 1 0,15 

Pedagógico 1 0,15 

Pedido da criança 19 2,82 

Pela cara 1 0,15 

Pela cor 1 0,15 

Perfil 4 0,59 

Personalidade 2 0,30 

Pesquisa 3 0,45 

Pesquisa Loja 1 0,15 

Preço 146 21,66 

Qualidade 33 4,90 

Rápido 1 0,15 

Recebe cartas 1 0,15 

Resistência 1 0,15 

Segurança 8 1,19 

Sexo 1 0,15 

Simples que desperte a Infância 1 0,15 

Televisão 5 0,74 

Utilidade 1 0,15 
Vejo e gosto 1 0,15 
Visual 1 0,15 

Total 674 100,00 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018). 

Entre os 49 atributos contabilizados na pesquisa a Escolha da criança mostra um 
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predomínio alto (27% das respostas), seguidas da Faixa Etária (24,33%); Preço 

(21,66%) Qualidade (4,90%); Gosto da criança (3,56%); Pedido da criança (2,82%); 

Loja (1,63%); Pai escolhe (1,34%) e Segurança (1,19%). Já os itens Funcionalidade, 

Aparência/Beleza/Estética obtiveram valor menor (1,04%). Televisão, Internet (Site), 

Dica da criança obtiveram 0,74% das afirmativas cada uma. Perfil e Função figuram 

na casa dos 0,59 ; já os atributos Pesquisa e Marca contabilizaram 0,45% cada. O 

grupo Personalidade, Lúdico, Divertido e Didático trouxe 0,30% das afirmativas. Outro 

agrupamento importante e que expressou a percepção do consumidor em seu 

processo de escolha constitui-se dos atributos: Agradar à criança, Ajuda dos 

vendedores, Amizades, Carta Correios, Desenvolvimento, Durabilidade, Educação, 

Escolhe na Loja, Intuição, Lojas baratas, Mulher que manda, Na hora, Nora, Pai e 

criança, Peças, Pedagógico, Pela cara, Pela cor, Pesquisa em Loja, Rápido, Recebe 

cartas, Resistência, Sexo, Simples que desperte a Infância, Utilidade, Vejo e gosto e 

Visual. Cada um desse atributosatingiu o percentual de 0,15%. 

 

Em relação à busca de informações sobre os brinquedos desejados para comprar, os 

resultados serão expostos na Tabela 21. 

 

Tabela 21 – Busca de informações para compra de brinquedos  
Atributos Freq. % 

A crianca fala 1 0,16 

A criança indica 2 0,32 

Amigos 9 1,44 

Anúncios 6 0,96 

Brinquedo 1 0,16 

Caixa de brinquedos 5 0,80 

Cartinha 1 0,16 

Embalagens 3 0,48 

Encartes  2 0,32 

Escolha da criança 12 1,91 

Fabricante 1 0,16 

Faixa etária 4 0,64 

Filho pesquisa 1 0,16 
(continua) 

  



123 

 

(conclusão) 

Atributos Freq. % 

Indicação dos Pais 1 0,16 

Indicações 1 0,16 

Interesse da Crianca 1 0,16 

Internet 149 23,76 

Jornal(is) 3 0,48 

Loja(s) 326 51,99 

Mãe 1 0,16 

Mídia  2 0,32 

Não busca 15 2,39 

Não se informa 1 0,16 

Pais Informam 1 0,16 

Pedido da criança 2 0,32 

Pesquisa 2 0,32 

Pesquisa lojas 1 0,16 

Preço 2 0,32 

Propagandas 6 0,96 

Rótulos 1 0,16 

Televisão 58 9,25 

Trabalho 1 0,16 

Vendedor 1 0,16 

Prefiro não responder 4 0,64 

Total 627 100,00 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018). 

 

Para os consumidores, a busca de informações sobre os brinquedos é nas Loja(s) 

(51,99%); a segunda maior busca ocorre pela Internet (23,76%) e depois pela 

Televisão (9,25%). Na sequência da observação dos registros, identificou-se que 

2,39% dos consumidores não buscam informações sobre os brinquedos. Outros 

informam que Escolha da criança (1,91%) e também a obtenção de informações com 

os Amigos (1,44%) são levados em conta. Os Anúncios e Propagandas obtiveram 

0,96% das respostas. Já a busca de informações por meio da Caixa de brinquedos foi 

citada em 0,80% das afirmativas. A Faixa etária foi considerada para 0,64% dos 

entrevistados. Embalagens e Jornal(is) foi contabilizada em 0,48% das respostas. Os 

consumidores consideraram: A criança indica, Encartes, Mídia, Pedido da criança, 

Pesquisa e Preço num índice de 0,32%. O percentual de 0,16% foi atribuído ao grupo 

de: A crianca fala, Brinquedo, Cartinha, Fabricante, Filho pesquisa, Indicação dos 

Pais, Indicações, Interesse da Criança, Mãe, Não se informa, Pais Informam, 

Pesquisa nas lojas, Rótulos ,Trabalho e Vendedor.  
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Em relação aos fatores considerados importantes na escolha do brinquedo a ser comprado, os resultados estão expostos na Tabela 

22. 
 

Tabela 22 – Fatores importantes na escolha do brinquedo  

Fatores 

Escala 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PFN Total 

F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % 

Preço 
7 1 12 2 9 1 4 1 29 5 29 5 34 5 100 16 35 6 352 56 16 3 627 100 

Qualidade 
10 2 13 2 13 2 3 0 52 8 22 4 23 4 77 12 41 7 349 56 24 4 627 100 

Aparência 
32 5 16 3 26 4 7 1 77 12 21 3 31 5 76 12 53 8 228 36 60 10 627 100 

Tamanho 
72 11 40 6 31 5 17 3 121 19 33 5 48 8 86 14 27 4 80 13 72 11 627 100 

Funções 
74 12 27 4 20 3 6 1 61 10 30 5 45 7 86 14 30 5 183 29 65 10 627 100 

Marca 
126 20 57 9 45 7 16 3 99 16 37 6 29 5 60 10 20 3 71 11 67 11 627 100 

Pedido da 
criança 

18 3 10 2 12 2 4 1 47 7 11 2 8 1 65 10 27 4 404 64 21 3 627 100 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018). 

 

Os resultados apontam que o fator preço possui alto grau de importância na escala 10 em 56% das afirmativas. A qualidade também 

foi um fator avaliado nesta mesma escala para 56% dos consumidores. A aparência foi um fator avaliado na escala 10, mas com um 

percentual menor (36%). Já o tamanho foi avaliado pelos pesquisados na escala 5 em 19% das respostas. As funções foram 

considerada na escala 10 em 29% das afirmativas. O fator marca recebeu 20% de afirmativas (escala 1). O pedido da criança foi 

considerado na escala 10 em 64% das respostas. A pesquisa apontou o fator segurança apontado na escala 10. 
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A Tabela 23 reflete a percepção do consumidor sobre o mercado de brinquedos. 

 

Tabela 23 – Percepção/Opinião do Consumidor a respeito do mercado de 
brinquedos 

O mercado de brinquedos Freq. % 

Agrada faixa etária determinada 1 0,16 

Cada vez mais chato 1 0,16 

Comércio popular engole as lojas físicas 1 0,16 

Competitivo da internet 1 0,16 

Crianças não brincam 1 0,16 

Desconhece o mercado 11 1,75 

Eletrônico tomou conta 1 0,16 

Falta brinquedo aprendizado 1 0,16 

Falta suprir demanda faixa etária 1 0,16 

Guerra entre falsidade 1 0,16 

Já foi melhor 1 0,16 

Mais opções 1 0,16 

Mais tecnologia 1 0,16 

Marketing deficiente 1 0,16 

Mercado abusivo 1 0,16 

Mercado acessível 1 0,16 

Mercado agressivo 2 0,32 

Mercado amplo 7 1,12 

Mercado aquecido 2 0,32 

Mercado atrativo 21 3,35 

Mercado avançado 1 0,16 

Mercado barato 2 0,32 

Mercado bom 12 1,91 

Mercado cada vez pior 1 0,16 

Mercado capitalista  2 0,32 

Mercado caro 96 15,31 

Mercado competitivo 38 6,06 

Mercado complexo 1 0,16 

Mercado constante 3 0,48 

Mercado contínuo 2 0,32 

Mercado crescente 15 2,39 

Mercado criativo 2 0,32 

Mercado de alto custo 1 0,16 

Mercado de baixa qualidade 1 0,16 

Mercado de consumo elevado 5 0,80 

Mercado de muita variedade 93 14,83 

Mercado descartável 1 0,16 

Mercado desenvolvido 1 0,16 

Mercado diferenciado 2 0,32 

Mercado dinâmico 5 0,80 

Mercado diversificado 10 1,59 

Mercado eficaz 1 0,16 

(continua) 
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(conclusão) 
O mercado de brinquedos Freq. % 

Mercado em alta 7 1,12 
Mercado em alto crescimento 2 0,32 
Mercado em conta 1 0,16 
Mercado em evolução 10 1,59 
Mercado em expansão 8 1,28 
Mercado em queda 5 0,80 
Mercado especulativo 1 0,16 
Mercado estável 7 1,12 
Mercado explorador 4 0,64 
Mercado falsificado 1 0,16 
Mercado fantástico 1 0,16 
Mercado forte 1 0,16 
Mercado fraco em desenvolvimento 1 0,16 
Mercado horrível 1 0,16 
Mercado inovador 6 0,96 
Mercado lucrativo 3 0,48 
Mercado moderado 1 0,16 
Mercado motivador 1 0,16 
Mercado movimentado 2 0,32 
Mercado promissor 3 0,48 
Mercado sofisticado 1 0,16 
Mercado tranquilo 1 0,16 
Muita novidade 1 0,16 
Muita oferta 1 0,16 
Muita publicidade 1 0,16 
Muito eletrônico 2 0,32 
Muitos produtos importados 1 0,16 
Na media 1 0,16 
Não diminui 1 0,16 
Não interessante 1 0,16 
Não para 1 0,16 
Opção 4 0,64 
Ótimo mercado 3 0,48 
Perdendo objetivo brincar 1 0,16 
Pessoas comprando muito 1 0,16 
Pobre não consegue comprar coisa barata e boa 1 0,16 
Poucas lojas 1 0,16 
Precisa de variedades 1 0,16 
Preço elevado 70 11,16 
Propaganda deficiente 1 0,16 
Qualidade pior 1 0,16 
Razoável 1 0,16 
Rentável 1 0,16 
Repetitivo 1 0,16 
Saturado, muita coisa igual 1 0,16 
Segurança melhorando 1 0,16 
Sem variedade 1 0,16 
Sempre alta 1 0,16 
Sofre influência da mídia 1 0,16 
Superficial 1 0,16 
Tecnológico/Voltado tecnologia 2 0,32 
Violento com criança 1 0,16 
Prefiro não dizer 100 15,95 

Total 627 100 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018).  
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Para melhor compreensão dos resultados dessa questão, foram criadas categorias 

para facilitar o mapeamento dos dados conforme o tema comum entre eles, Assim, as 

considerações sobre a existência de um Mercado caro foi indicada em 15,31% das 

afirmativas. Para os consumidores, esse é um mercado cada vez mais caro, bastante 

caro, pode-se afirmar que é um mercado caríssimo. Outra percepção importante é a 

de um Mercado de muita variedade (14,83%); os consumidores reconhecem a 

existência de uma boa variedade de brinquedos, com muitas opções no mercado. O 

preço elevado se destacou (11,16% das respostas); o presente mercado pratica 

preços muito altos. Contudo, dois consumidores consideram o preço bom e também 

consideram que caiu nos últimos anos. O Mercado competitivo foi citado pelos 

pesquisados em 6,06%; eles entendem que existe muita concorrência. Outros (3,35%) 

dos consumidores consideram esse um Mercado atrativo. Avaliou-se em 2,39% das 

afirmativas que esse é um Mercado crescente, chegando a uma alta assustadora e 

constante, cresce muito, se comparado a outros ramos de negócio. Um Mercado bom 

foi o que considerou 1,91% dos respondentes.  

 

Os consumidores indicam que Desconhece o mercado em índice de 1,75%; eles 

afirmam não conhecer e não perceber nada sobre o mercado de brinquedos, além de 

não ter interesse e noção desse tipo de mercado. Já 1,59% dos consumidores 

reconhece que esse é um Mercado em evolução e também um Mercado diversificado. 

O Mercado em expansão foi caracterizado por 1,28% dos participantes. As 

considerações sobre um Mercado estável, em alta e amplo obteve um percentual de 

1,12%.  Foi considerado como um Mercado inovador por 0,96% dos participantes. O 

apontamento de um Mercado dinâmico foi indicado por 0,80% dos pesquisados; eles 

ainda informam que existem muitas mudanças, além de ser um Mercado de consumo 

elevado, nele impera o consumismo, tem um potencial de consumo grande. Porém, 

outros 0,80% entendem que este é um Mercado em queda. Outros indicadores foram 

apontados em menor percentual, mas reforçando a percepção que o consumidor tem 

do Mercado de brinquedos da seguinte forma: Opção, Mercado explorador (0,64%); 

Ótimo mercado, Mercado promissor, Mercado lucrativo, Mercado constante (0,48%); 

Mercado agressivo, Mercado aquecido, Mercado barato, Mercado capitalista, 

Mercado contínuo, Mercado criativo, Mercado diferenciado, Mercado em alto 

crescimento, Mercado movimentado, Muito eletrônico, Tecnológico/Voltado tecnologia 

(0,32%); Violento com criança, Superficial, Sofre influência da mídia, Sempre alta, 
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Sem variedade, Segurança melhorando, Saturado muita coisa igual, Repetitivo, 

Rentável, Razoável, Qualidade pior, Propaganda deficiente, Precisa de variedades, 

Poucas lojas, Pobre não consegue comprar coisa barata e boa, Pessoas comprando 

muito, Perdendo objetivo brincar, Não para, Não interessante, Não diminui, Na média, 

Muitos produtos importados, Muita publicidade, Muita oferta, Muita novidade, Mercado 

tranquilo, Mercado sofisticado, Mercado motivador, Mercado moderado, Mercado 

horrível, Mercado fraco em desenvolvimento, Mercado forte, Mercado fantástico, 

Mercado Falsificado, Mercado especulativo, Mercado em conta, Mercado eficaz, 

Mercado desenvolvido, Mercado descartável, Mercado de baixa qualidade, Mercado 

de alto custo, Mercado complexo, Mercado cada vez pior, Mercado avançado, 

Mercado acessível, Mercado abusivo, Marketing deficiente, Mais tecnologia, Mais 

opções, Já foi melhor, Guerra entre falsidade, Falta suprir demanda faixa etária, Falta 

brinquedo aprendizado, Eletrônico tomou conta, Crianças não brincam, Competitivo 

da internet, Comércio popular engole as lojas físicas, Cada vez mais chato, Agrada 

faixa etária determinada, todos os itens foram citados em 0,16%. 

 

Sobre os procedimentos de descarte das crianças presenteadas e que não usam mais 

o brinquedo, temos os resultados representados na Tabela 24. 

 

Tabela 24 – Processo de descarte dos brinquedos não usados  
Processo de descarte Freq. % 

Descarta 40 6 

Descarta no lixo 17 3 

Doação 501 80 

Guarda 16 3 

Outra(os) 17 3 

Vende 15 2 

Prefiro não dizer 21 3 
Total 627 100 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018).  

 

Do total de 627 pesquisados, 501 informam que as crianças doam os brinquedos não 

mais utilizados, totalizando um percentual de 80%. 

 

A Tabela 25 mostra os resultados sobre a compra de brinquedos pela internet. 

 

Tabela 25 – Compra de brinquedos pela internet  
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Processo de descarte Freq. % 

Sim 230 37 

Não 389 62 

Prefiro não dizer 8 1 
Total 627 100 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018). 

 

A maioria dos consumidores indicam não efetuar compra de brinquedos pela internet 

em um percentual de 62%. Já 37% afirmam realizar compras de brinquedos pela 

internet. 

 

Os motivos pelos quais os consumidores compram brinquedos pela internet serão 

elencados na Tabela 26. 

 

Tabela 26 – Motivos de compras de brinquedos pela internet  

Descrição 

Motivos de Compra 
de brinquedos  

1 

Motivos de Compra 
de brinquedos  

2 

Motivos de Compra 
de brinquedos  

3 

FREQ  % FREQ % FREQ % 

Boa   1 0,16   

Comodidade 123 19,62 10 1,59 2 0,32 

Disponibilidade 23 3,67 9 1,44 4 0,64 

Distância     1 0,16 

Prazo de pagamento   3 0,48 1 0,16 

Preço 68 10,85   15 2,39 

Variedade 14 2,23 19 3,03 3 0,48 

Prefiro não dizer 399 63,64 585 93,30 601 95,85 

Total 627 100% 627 100% 627 100% 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Entre os motivos citados na primeira opção, predominou a questão da comodidade 

(19,62% das afirmativas), seguida de preço (10,85%). Para o segundo bloco de 

respostas, o maior percentual foi para Variedade (3,03%) e no terceiro bloco verificou-

se o atributo Preço com um índice de 2,39%. 
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A Tabela 27 expõe os resultados sobre a experiência vivenciada pelo consumidor na 

compra de brinquedos pela internet. 

 

Tabela 27 – Compra de brinquedos pela internet  
Processo de descarte Freq. % 

Boa 132 21,05 

Excelente 65 10,37 

Nem Ruim / Nem Boa 11 1,75 

Péssima 2 0,32 

Ruim 12 1,91 

Receio  1 0,16 

Prefiro não dizer 404 64,43 
Total 627 100 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018). 

 

Os consumidores consideraram a experiência vivenciada como Boa (21,05%) das 

afirmativas e Excelente (10,37%). Um respondente acrescentou o critério Receio no 

momento de preencher o questionário, o que significou um índice de 0,16%. 

 

Quanto aos comentários sobre os brinquedos e/ou o mercado de brinquedos na 

categoria Preço,  eles sugerem: Preço mais acessível [29; 51]; Melhor qualidade com 

menor preço [33; 34; 36]; Muito bom [35; 100]; Mais variedade [40; 88]; Diversidade 

[41]; Encontrou com facilidade [44]; Achou interessante a pesquisa [45]; Tudo certo 

[47]; É legal [48]; Importante é o que o brinquedo representa [52]; Felicidade [60]; 

Ajuda desenvolver a criatividade [61]; Tudo de bom [65]; Propaganda excessiva [70]; 

Qualidade ruim, muito caro [75]; Bem variado [76; 85]; Preço está alterando [77]; 

Menor preço [79]; Brinquedos mais baratos [91]; Muito interessante [99]; Ser mais 

acessível [102]; Brinquedos mais seguros [168]; Muito caro [179]; Investir em mais 

lojas [261]; Propaganda influencia a opinião [262]; Preços muito altos [265; 270; 274; 

289];  Preço aumenta no Natal e datas comemorativas [268]; Preços mudam de uma 

loja para a outra [269]; Variedade de produtos muito boa [272]; Dificuldade nas trocas 

[279]; Exploração das grandes marcas [281]; Investir em jogos melhores [288]; Muita 

opção [291]; Preço aumenta no Natal e datas comemorativas [294]; Mercado muito 

bom, precisa de mais brinquedos educativos e pedagógicos [295]; Produtos tem que 

ser mais baratos [300]; Lojas com bom atendimento [303]; Menos exploração das 

empresas [305]; Focar na imaginação [306]; Deveria ser mais barato [308]; Deveria 

ser mais fácil visualizar os brinquedos [309]; Mercado bom , abrangente, atende a 

todos os gostos [318]; Muito brinquedo no mercado causa desejo sem poder satisfazer 
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[321]; O marketing incentiva o consumo e a criança perde a infância precocemente 

[322]; Não deveria existir brinquedos violentos [323]; Preço tinha que ser menor [326]; 

Melhorar as funções didáticas [330]; Muita coisa [332]; Tinha que ser mais barato 

[336]; Preço alto, baixa qualidade [337;361]; Melhorar qualidade brinquedos [341]; 

Faltam brinquedos que incentivam o lado social [344]; Melhorar brinquedos 

tecnológicos [346]; Deveriam ser mais baratos [352;354]; Mercado explora os preços 

[357]; Resgatar os brinquedos antigos e valorizar o descarte [358]; Melhorar o nível 

de agressividade [360]; Preço alto [361]; Mais desafiante [363]; Melhorar 

funcionalidades Educativas [365]; Não compra brinquedos porque não tem pra quem 

dar [366]; Melhorar Captação conhecimento [367]; Brinquedos devem estimular [368]; 

Brinquedos antes eram interessantes [369]; Não tem nada a comentar [370]; Ter boas 

opções [371]; Melhorar os preços [372]; Relançamentos dos fabricantes [375]; Muita 

opção, Exagera no preço [291; 376]; Redução dos preços e Variedade; [378]; Não tem 

opinião [379]; Ótimo [381]; Aumento de preço [383]; Preços acessíveis nos brinquedos 

[386]; Perderam as referências de preços [387]; Preços altos [391]; Promissor [393]; 

Rever os preços [399]; Preços elevados [401]; Melhorar preço [405]; Melhorar 

funcionalidades dos brinquedos [406]; Melhor seguranca dos brinquedos [408]; 

Precisa de brinquedos mais interativos [412]; Espera que cresça cada vez mais [464]; 

Qualidade e preço melhor [498]; Variedade para pobre e mais qualidade [509]; 

Brinquedo mais barato e melhor [525]; Deveria ser mais acessível [531]; Bastante 

concorrência e grande variedade de produtos e muita novidade [542]; Formação e 

criatividade das crianças [546]; Os brinquedos estão muito caros [561]; Atentar na 

qualidade e segurança das crianças [562]; Reduzir os preços para todos terem acesso 

[563]; Muita variedade [564]; Teria que ter mais segurança e durabilidade dos 

brinquedos [568]; Aumentar as opções de brinquedos educativos [573]; Deveria ter 

mais brinquedos de madeira (intuitivos) ao invés de eletrônicos [594]; Deveria ter mais 

produtos com o tema Galáxia [599]. 

 

Os comentários dos consumidores são relevantes, uma vez que trazem contribuições 

sobre os preços praticados no mercado de brinquedos, sugerem também a criação de 

novos tipos de brinquedos, com o cuidado de reduzir os fatores de violência que hoje 

alguns produtos apresentam. Hoje em dia é complexo atrair o consumidor, pois em 

alguns casos, principalmente em função dos avanços tecnológicos, os brinquedos tem 

se tornado obsoletos muito rapidamente, e ainda, se os pais são complexos, as 
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crianças ainda mais. A contribuição dos consumidores com estas sugestões é singular 

para o desenvolvimento deste estudo. 

 

4.2 Apresentação dos resultados da pesquisa com Fabricantes/Importadores, 
Distribuidores/atacadistas e Lojistas 

 

Nesta seção, apresentam-se os resultados das entrevistas realizadas com os 

Fabricantes/Importadores, Distribuidores/atacadistas e Lojistas. 

 

A Tabela 28 apresenta o perfil sociodemográfico dos sujeitos da pesquisa. 

 
Tabela 28 – Perfil sociodemográfico dos Fabricantes / Importadores, Distribuidores / 

Atacadistas e Lojistas 
Variáveis Freq % 

Gênero 
Feminino 3 30 
Masculino 7 70 

Total 10 100 

Faixa etária 
Até 20 anos - - 
De 21 a 30 - - 
De 31 a 40 8 80 
De 41 a 50 2 20 
Mais de 50 - - 

Total 10 100 

Renda mensal 
Até R$ 3.000,00 1 10 
R$ 3.001,00 a R$ 5.000,00 1 10 
R$ 5.001,00 a R$ 7.000,00 1 10 
R$ 7.001,00 a R$ 9.000,00 2 20 

Total 10 100 

Formação 
Ensino médio  - - 
Graduação 7 70 
Especialização 2 20 
Mestrado 1 10 
Doutorado - - 

Total 10 100 

Tempo de atuação no mercado 
04 Anos 1 10 
05 anos 1 10 
06 anos 1 10 
10 anos 2 20 
15 Anos 2 20 
20 Anos 3 30 

Total 10 100 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018). 
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Houve, enre os sujeitos da pesquisa, a predominância do sexo masculino (70%) com 

faixa etária de 31 a 40 (80%). Um total de 20% informa possuir renda mensal de R$ 

7.001,00 a R$ 9.000,00 reais. Dos respondentes, 70% possui formação superior em 

nível de Graduação e 30% estão atuando há 20 anos no mercado de brinquedos. 

 

Sobre a região de atuação, 02 informam atuar em Belo Horizonte, 01 trabalha em Belo 

Horizonte e Grande Belo Horizonte, 03 estão Centro de Belo Horizonte, 01 

comercializa na Grande Belo Horizonte e outros 03 atuam em Território Nacional (todo 

o Brasil). Em relação ao tempo de abertura de negócio, observou-se que: 02 

entrevistados relataram abertura há 20 anos; 02 registram inicio há 15 anos; 01 

entrevistado está no mercado há 14 anos, seu negócio se iniciou em meados de 2004; 

01 abriu o négocio há 10 anos; 01 há 08 anos; 01 há 07 anos; 01 abriu em 2014, está 

há 04 anos; 01 fez a abertura há 2 anos e 10 meses. 

 

No que tange à região de atuação, eles informam a seguinte área de abrangência: 01 

no Mercosul e todo o mercado brasileiro, 01 no Brasil, 01 em Minas Gerais, 02 no 

Centro de Belo Horizonte, 02 em Belo Horizonte, Grande Belo Horizonte e interior e 

01 atua na Grande Belo Horizonte. No que se refere ao número de clientes nas lojas 

e número de lojas, identificou-se que 01 entrevistado informa ter 2.324 clientes ativos; 

01 indica possuir 7.000 clientes ativos; 01 tem 15 lojas; 01 tem 12 lojas; 03 deles 

informam ter 1 loja; 01 disse ter 2 unidades e 01 relata ter 02 lojas. Quanto ao Público-

alvo verficou-se: 01 Lojas de Brinquedos , Distribuidores e Atacadistas do Segmento; 

01 Lojas de brinquedos, variedades, atacadistas, supermercados; 02 Lojistas; 02 

Classes C e D; 01 Classes B,C,D; 01 Classe C,D, E; 01 Varejo e 01 Crianças de 0 a 

12 anos. 

 

Quanto aos motivos para atuar nesse mercado, os resultados estão explicitados na 

Figura 17. 
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Figura 17 

Mapa de categorização – Motivos para atuar no mercado de brinquedos 
Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Esse mercado tem amplas oportunidades e públicos diversos, além de um ótimo 

histórico sobre o mercado brasileiro devido à atuação nas demais áreas. Para os 

respondentes, também contam com a experiência consolidada no mercado, atuando 

por um período de 20 há 30 anos é possível dar continuidade ao negócio de família e 

ainda aumentar o volume de comercialização de seus produtos.  

 

Os motivos para implantação desse negócio estão descritos na Figura 18. 

 

 

Figura 18 
Mapa de categorização – Motivos para implantação desse negócio 
Fonte: Dados da pesquisa (2018). 
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Histórico familiar.

Prosseguimento a um negócio de família

HISTÓRICO 

FAMILIAR

Trabalhava na Administração de uma empresa

do ramo. Assim se deu a oportunidade de abrir

o próprio negócio.

EXPERIÊNCIA 

CONSOLIDADA NO 

MERCADO

Motivos 

para atuar 

no Mercado 

de 

Brinquedos

Brasileiro – com oportunidades (20 anos atrás)

Empresas do grupo atuantes há 30 anos no

mercado.

OPORTUNIDADES

NO MERCADO 
BRASILEIRO

A Empresa tem como ponto forte fabricação

de itens na linha de injeção Plástica, visando
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Comercio atrativo e forte e m boas épocas do

ano.
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Os principais fatores de motivação envolvem o fato de os respondentes estarem 

implantados numa região pólo de indústria de brinquedos, a facilidade de mão de obra 

especializada, a rentabilidade boa. É considerada uma excelente oportunidade de 

mercado e também o bom desempenho obtido na implantação de uma primeira loja 

alavancou o desejo de expansão dos investidores, considerando os resultados em 

apenas oito meses de inauguração. 
 

A Figura 19 apresenta as formas de planejamento do negócio. 

 

 

Figura 19 

Mapa de categorização – Planejamento do negócio 
Fonte: Dados da pesquisa (2018). 
 

Os processos de planejamento relatados pelos entrevistados mostram o proveito de 

uma oportunidade de ir para um shopping popular. Em um outro caso, o planejamento 

ocorreu apenas ao dar continuidade a um negócio que já estava em funcionamento, 

com o passar do tempo foi feito o aumento das linhas ofertadas, originando assim a 

linha de brinquedos, pois os clientes solicitavam comprar brinquedos. A necessidade 

de expandir uma loja já existente também se configurou como um planejamento. O 

conhecimento adquirido, a demanda do setor, ajudou no desenvolvimento do negócio, 

a partir do conhecimento que já tinha do ramo, só era necessário estabelecer critérios 

para o mercado escolhido. Outro conceito de planejamento foi basear-se em negócios 

de lojas de R$ 1,99 em São Paulo, ou seja usar a referência de mercado também é 

uma boa estratégia. Apenas 01 entrevistado informou não ter sido um negócio muito 

planejado. 
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COMPARAÇÃO COM 

MERCADO EXTERNO

Já tinha conhecimento sobre o ramo, e os

contatos que minha família tem.
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Planejamento 

do negócio

Atuando neste mercado, já conhecemos os

fornecedores, clientes, e sabemos em qual
nicho poderíamos atuar. Boa rentabilidade,
desempenho e expectativa de crescimento

SEM MUITO 

PLANEJAMENTO
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A percepção dos entrevistados sobre o mercado de brinquedos nacional expõe-se na 

Figura 20. 

 

 

Figura 20 

Mapa de categorização – Percepção sobre o mercado de brinquedos nacional 
Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Observou-se relatos de uma queda assustadora em relação à opção eletrônica que o 

mercado de entretenimento oferece hoje em dia. Este é um mercado muito bom de se 

atuar, apesar da sazonalidade. Tem uma grande variedade de fornecedores da 

mesma categoria de brinquedos, o que facilita na hora de montar o mix de produtos a 

ser oferecido.  

 

É um mercado bastante sazonal, segue alguns modismos, porém possui alguns 

produtos chaves que tem uma demanda fixa. É bastante Competitivo, mas promissor; 

porém tem vários concorrentes e brinquedos muitos similares. O grande entrave 

percebido é a questão da concorrência desleal; apesar de o mercado de brinquedos 

nacional possuir grandes indústrias e sortimento, ainda enfrenta uma grande 

concorrência com a China. 

 

A percepção dos entrevistados sobre o mercado de brinquedos de Belo Horizonte 

estão elencados na Figura 21. 

 

Percebo que o mercado é menor do que
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MERCADO NECESSITA 
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vem se aperfeiçoando muito
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estrategicamente arrojadas.

MERCADO SAZONAL
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Figura 21 
Mapa de categorização – Percepção sobre o mercado de brinquedos de Belo 
Horizonte 
Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Este é um mercado bastante competitivo, com lojas especializadas, mas com muitas 

lojas de papelaria, artigos de UD (Utilidades Domésticas) presentes que oferecem 

brinquedos aos seus clientes; as lojas são menos visualmente atrativas; O mercado 

mineiro depende do mercado nacional e internacional para lançamentos e novidades. 

Apesar de haver muitas lojas de brinquedos e variedades no mercado, existem 

algumas dificuldades também por causa da alta concorrência. Por aqui o giro é mais 

devagar que em outras capitais, o cliente é mais conservador e exigente, com intenção 

de investir menos. Existe espaço para crescimento, apesar de haver concorrência 

grande. Um dos entrevistados não soube fazer a comparação entre os mercados por 

não atuar fora da cidade.  

 

A Figura 22 retrata a percepção dos entrevistados sobre o relacionamento entre os 

participantes do canal: fabricante/ importadores, 

atacadistas/distribuidores/revendedores e lojistas. 

  
 

Um mercado muito atualizado . Como nas

grandes capitais muito competitivo, mas
com a procura constante para atender as
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MERCADO 
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Diferente dos demais do Brasil, consumidor

gasta menos – tíquete médio menor
comparado com os demais grandes
centros.

CONSUMIDOR GASTA 

MENOS QUE OUTROS 
NO BRASIL
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Figura 22 
Mapa de categorização – Percepção sobre relacionamento entre os participantes do 
canal: fabricante/ importadores, atacadistas/distribuidores, revendedores e lojistas 
Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Para os participantes, existe um bom relacionamento entre os integrantes do canal. 

São em boa parte do tempo parceiros, mas, podem ser concorrentes; algumas 

fábricas e importadores tem uma relação muito boa; outras não dão atenção a isso. 

Em alguns casos, o relacionamento pode ser muito próximo, pois trata-se de 

empresas familiares e apesar das constantes cópias de produtos, existe um bom 

relacionamento. As facilidades do mercado de brinquedos apresentam-se na Figura 

23. 

 
 

 

Figura 23 
Mapa de categorização – Facilidade do mercado de brinquedos 
Fonte: Dados da pesquisa (2018). 
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O produto brinquedo traz um apelo forte, que é seu consumidor final – crianças; além 

de haver muitas opções para se trabalhar. O número de estabelecimentos que 

trabalham com brinquedos é alto; o mercado ainda pode contar com ótimos 

fabricantes nacionais, com qualidade, sendo possível vender os produtos nas lojas, 

com lucro razoável. O prazo de pagamento e a produção em grande escala também 

são facilitadores. Um entrevistado ressaltou que vê também as oportunidades como 

facilidade e uma carência dos fabricantes em serem mais estrategistas e rápidos. 

 

A Figura 24 detalha as dificuldades do mercado de brinquedos na percepção dos 

sujeitos da pesquisa. 

 

 

Figura 24 
Mapa de categorização – Dificuldades do mercado de brinquedos 
Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Este mercado tem uma sazonalidade de venda muito grande no primeiro semestre 

que tende a se recuperar no segundo semestre e, quando isso não ocorre, os déficits 

ficam muitos grandes, provocando prejuízos para a Empresa, sem contar a 

concorrência forte do importado da China; há produtos muitos similares e 

concorrentes; os impostos são altos, há sazonalidade, competitividade, exigência de 

qualidade com baixo preço; a pirataria e a venda direta dos representantes nas lojas, 

é algo ruim para os distribuidores. Os entrevistados relatam comprar das fábricas e 

tê-las como concorrentes; ademais, enfrentam os custos com frete. Outro problema é 

o preço de alguns produtos, se comparados ao mercado chinês. 

A principal facilidade é o número de

fornecedores que atuam no mercado, a
maioria com representantes comerciais o
que facilita ainda mais a montagem do mix

da loja.

CONCORRÊNCIA 

COM A CHINA

Muita dependência do mercado financeiro,

muito falta de previsibilidade quanto a
disponibilidade de produtos no momento
adequado. Necessidade de muita mão de

obra.

DEPENDÊNCIA DO 
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FINANCEIRO

Algumas fabricas ainda pecam na

organização. o que dificulta as
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FALTA DE 

ORGANIZAÇÃO DAS 
FÁBRICAS

Dificuldades do 

mercado de 

brinquedos

A sazonalidade é o maior problema

enfrentado, o número de lojas que não são
brinquedeiros que vendem brinquedos.

SAZONALIDADE
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A Figura 25 descre os motivos dos entrevistados para atuar nesse ramo de negócio. 

 

 

Figura 25 
Mapa de categorização – Motivos para atuar nesse ramo 
Fonte: Dados da pesquisa (2018). 
 

Observou-se também que a exploração do mercado por meio do conhecimento prévio 

é relevante e gera, ademais, algum lucro. A experiência consolidada no ramo bem 

como o Fundador ter inclinação e simpatia para o brinquedo são fatores de motivação 

para atuar nesse ramo de negócio. Os resultados sobre as principais estratégias 

utilizada pela empresa para promover o negócio e seus produtos estão representados 

na Figura 26.  

 

 

Figura 26 
Mapa de categorização – Principais estratégias utilizada pela empresa para 
promover o negócio e seus produtos. 
Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

Lucratividade, alto giro e sazonalidade.

Rentabilidade, já temos um bom
relacionamento com o mercado nacional.

LUCRATIVIDADE 

E 
RENTABILIDADE

Ter o conhecimento e domínio da

Fabricação do Segmento Plástico e de
estar atuando neste ramo a mais de 30
anos.

CONHECIMENTO 

E 
DOMINIO

Minha mãe já vendia brinquedos nas

barracas na rua.

O fato que minha família já atuava no ramo.

NEGÓCIO DE FAMÍLIA

Motivos 

para atuar 

nesse ramo

No momento estamos dando

prosseguimento ao trabalho iniciado há
anos, e sentimos que já temos uma boa
quantidade de clientes fidelizados.

CONTINUIDADE

Procura constante em novos mercados, 

produtos e fornecedores.

BUSCA DE NOVOS 

MERCADOS

Manter os clientes atuais com boas

políticas de preço, oferecer o que o
mercado demanda.
Oferecerpromoções.

POLÍTICA DE PREÇOS 

COMPETITIVOS

Ações comerciais em loja, mídias sociais.

Promover exposições realmente atraentes.
Realizar eventos de demonstração.

PUBLICIDADE 

E
PROPAGANDA

Principais 

estratégias 

utilizada pela 

empresa para 

promover o 

negócio e 

seus 

produtos 

Realizar campanhas de incentivo com os
colaboradores.

Representantes atuantes c/ os clientes,
telefone e dentro das lojas

Valorização do profissional de Vendas e

qualidade do produto ofertado.

VALORIZAÇÃO 

DO PROFISSIONAL 
DE VENDAS
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Entre as estratégias utilizadas pelos lojistas muitos citam que procuram manter o 

maior mix de produtos possíveis, além de terem preços baixos; estão sempre 

realizando investimento em novos produtos; praticando preços competitivos e 

ofertando grande variedade de produtos. Entendem também que é importante cuidar 

da inovação com produtos de qualidade e bons preços. 

 

Quanto às principais estratégias de vendas utilizada, os resultados expõem-se na 

Figura 27.  

 

 

Figura 27 

Mapa de categorização – Principais estratégias de vendas utilizadas 
Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Muitos acreditam que as novidades são um diferencial. Se há novidades sempre, 

dentro das lojas, é possível ofertar o portifólio completo. É necessário ter preço baixo 

e qualidade no atendimento; deve-se alterar o giro do produtos nos meses anteriores 

e a forma como estiveram expostos, além de fazer análise das possibilidades 

ofertadas pelos parceiros. 

 

Os tipos de análises utilizadas para desenvolvimento das estratégias tem seus 

resultados apresentados na Figura 28. 

 

 

Call Center e bom atendimento e

variedades de mix.
Buscar um bom atendimento e manter
contato com potenciais clientes.

ATENDIMENTO

Exposição dos produtos na loja e nossos 

vendedores conhecerem a funcionalidade 
de cada brinquedo.
Disposição dos produtos dentro da loja..

EXPOSIÇÃO 

DE PRODUTOS

Lançamentos produtos - ampliação da

linha.
Lançamentos de produtos com valor
agregado mais baixo.

LANÇAMENTO 

DE PRODUTOS

Principais 

estratégias 

de vendas 

utilizada 

Facilitar a negociação com prazos de

pagamentos dilatados, e redução dos
preços em grandes negociações.

PROCESSO DE 

NEGOCIAÇÃO



142 

 

 

Figura 28 

Mapa de categorização – Tipos de análises utilizadas para desenvolvimento das 
estratégias. 
Fonte: Dados da pesquisa (2018). 
 

 
Os entrevistados consideram importante a comparação de preços, consulta constante 

do estoque e a realização de pesquisas. O feedback dos representantes dia a dia, as 

feiras de exposição, os contatos com fornecedores e a análise do cenário econômico 

nacional são fundamentais. As reuniões entre gerentes e diretoria para apresentação 

de resultados e expectativas, bem como ter preço baixo, variedade e benefícios é 

fundamental. 

 

A Figura 29 traduz o processo de seleção dos produtos ofertados no mercado. 
 

 

Figura 29 

Mapa de categorização – Processo de seleção dos produtos ofertados no mercado 
Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

Análise de mercado – concorrência e

produtos.
Análise de Swot; Pest; BCG.
Tendências do Mercado , pesquisas de

preços da concorrência.

ANÁLISE DE 

MERCADO

Comparação de preços nas lojas próximas

e na internet.
Comparativo de vendas entre os anos e
buscar as novas tendências do mercado.

COMPARAÇÃO DE 

PREÇOS

Foco na variedade oferecendo sempre

boas condições e preços justos, tentamos
oferecer o preço mais baixo que nos
mantenha “saudáveis”.

OFERTA DE 

BENEFÍCIOS

PREÇO E VARIEDADE

Tipos de análise 

utilizada para 

desenvolvimento 
das estratégias

Feedback dos representantes dia a dia,

feiras de exposição, contatos com
fornecedores, cenário econômiconacional.
Reuniões entre gerentes e diretoria, 

apresentação de resultados e expectativas

REALIZAÇÃO DE 

REUNIÕES PARA 

FEEDBACK

Atenção as novas tendências e

acompanhamento de itens que se
mostram historicamente bons de venda.

ANÁLISE DE 

TENDÊNCIAS

Através de pesquisas com lojistas e do

surgimento de ideias desenvolvemos os
produtos e lançamos no mercado.

PESQUISA COM 

LOJISTAS

Pela demanda dentro da loja.

Baseado na demanda dos clientes e nos 
lançamentos de mercado.

IDENTIFICAÇÃO 

DE DEMANDAS

Processo de 

seleção dos 

produtos 

ofertados no 

mercado

Olhamos as parcerias com os

fornecedores que já trabalhamos,
verificamos a qualidade do produto e a
estratégia de divulgação no mercado.

PARCERIAS COM 

FORNECEDORES
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Entre as principais ações realizadas para o processo de seleção dos produtos 

ofertados no mercado estão a pesquisa junto ao cliente, coleta de informações da 

Equipe de vendas do Brasil, a análise de carência de produto no mercado  

(lançamentos), o controle das necessidade dos clientes e mídia (imprenssa e TV) e 

também por meio do feedback dos representantes dia a dia, nas feiras de exposição, 

e nos contatos com os fornecedores. 

 

Os critérios para escolha do mix de produtos apresentam-se na Figura 30. 

 

 

Figura 30 
Mapa de categorização – Critérios para escolha do mix de produtos 
Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

São  também critérios utilizados como escolha do mix: Análise dos produtos 

oferecidos pelos representantes, demanda dos clientes; através de pesquisas com 

clientes em todas as regiões do Brasil; pela demanda dos clientes; por pesquisa junto 

ao cliente, pela coleta de informações da Equipe de Vendas do Brasil e pela qualidade 

e preço. 

 

Sobre a realização de pesquisasrealizadas pelos respondentes para o seu negócio, 

os resultados estão elencados na Figura 31. 

 

Praticamente pelo “feeling” do comprador

avaliando as oportunidades de mercado e
a procura pelos nossosclientes.

“FEELING”

Analise da linha já existente e mercado/

produtos que tenham carência e ou que
complemente a nossa linha de produtos.

LINHA JÁ EXISTENTE 

NO MERCADO

Existe um padrão definido do que se busca

sempre e uma outra parte de novidades do
mercado.

NOVIDADES 

NO MERCADO

Critérios para 

escolha do 

mix de 

produtos

Através dos representantes que nos

visitam e com os pedidos dos clientes na
loja.

Com toda equipe comercial.

REPRESENTANTES 

E 

EQUIPE COMERCIAL
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Figura 31 
Mapa de categorização – Realização de pesquisas 
Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Identificou-se que são realizadas pesquisas de mercado com representantes e 

clientes; outros realizam visitas em concorrentes e observam a tendência de mercado. 

São feitas pesquisas nas feiras, no dia a dia com os representantes, além da pesquisa 

diária e não direcionada. A procura pelos clientes de algum produto específico é uma 

forma de pesquisa realizada pelos sujeitos respondentes. Dois deles, no entanto, 

afirmaram não fazer nenhum tipo de pesquisa. 

 
As estratégias de precificação estão descritas na Figura 32. 

‘ 

 

Figura 32 

Mapa de categorização – Estratégias de precificação 
Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

Pesquisa de campo, através dos

representantes e clientes

PESQUISA 

DE CAMPO

Pesquisa de preço dos concorrentes. e

feita visitando-se as lojas concorrentes.PESQUISA 

DE PREÇOS

Pesquisa direta com cada profissional de 

Vendas e consultas aos clientes de maior 
volume  de compras.

PESQUISA DIRETA

Realização 

de

Pesquisas

Survey e por meio de relatórios dos itens 

mais vendidos
SURVEY

Custo do produto x rentabilidade x 

concorrência
Análise de custos internos x comparação 
com a concorrência

Analisamos custos, lucro, concorrência.

ANÁLISE DE CUSTOS

Fixamos uma margem ideal geral e tentamos

aplicar em todos os itens de forma

homogênea. Esta margem é calculada

levando se em conta nossa capacidade de

venda e as nossas despesas fixas e variáveis.

MARGEM IDEAL

Custo percebido pelo consumidor para o

produto.
PERCEPÇÃO DO 

CONSUMIDOR

Estratégias 

de 

precificação 

Fabricantes que estão mais presentes no

mercado utiliza-se o preço praticado no

mercado, enquanto outros menos presentes

utiliza-se uma margem definida na empresa.

PREÇO PRATICADO 

NO MERCADO
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Entre as estratégias de precificação estão a análise dos preços dos concorrentes e a 

das despesas internas; do custo próprio (impostos, mão de obra, armazenagem); 

adequação do preço pela exigência do mercado; adequação de preços abaixo do 

mercado de Shopping e Home Center também são estratégias válidas. 

 

A Figura 33 expõe os critérios para escolha do canal de vendas e distribuição.  

 

 

Figura 33 

Mapa de categorização – Critérios para escolha do canal de vendas e distribuição 
dos produtos 
Fonte: Dados da pesquisa (2018). 
 

 
Entre os critérios citados estão o tempo de atuação no mercado, a qualidade dos 

produtos ofertados e um bom relacionamento.  

 

Os resultados referentes à divulgação para o cliente apresentam-se na Figura 34. 

 

 

Figura 34 

Mapa de categorização – Veículos de publicação para os clientes 
Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Que atende melhor o cliente e a empresa, 

sem gerar custos extra.

ATENDIMENTO AO 

CLIENTE

Equipe de Representantes Comerciais

Através da equipe de representação – são
eles quem direcionam
Através dos representantes comerciais

EQUIPE DE 

REPRESENTANTE 

COMERCIAL

Por meio de lojas físicas.

Vendemos 99% nas lojas físicas por falta
de conhecimento e prática nos outros
canais.

LOJAS FÍSICAS

Escolha do 

canal de 

vendas e 

distribuição

Somente venda diretas dentro da loja.

Venda direta na loja, começando a
explorar Marketplace.

VENDAS DIRETAS

 Call Center

 Carro de som.

 Catálogos

 Feiras e convenções

 Folhetos de oferta

 Mail marketing.

 Meios digitais

 Mídias sociais (redes sociais/ Whatsapp)

 Panfleto de divulgação do Shopping

 Publicidade impressa

 Rádio

 Representantes (visitas)

 Site (internet)

Divulgação 

para o cliente
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Os meios de publicação junto aos clientes são: Catálogos, Site, Whatsapp; às vezes 

em algum panfleto de divulgação do shopping; Visita de representante,  Catálogo de 

Meios digitais. Já houve divulgação em rádio, call center e informações por redes 

sociais; mail marketing; através de catálogos, participação de feiras e convenções; 

por meio dos representantes e mídias sociais, folhetos de oferta, carro de som. Um 

dos respondentes informou utilizar pouquíssima publicidade e quando utiliza, é 

impressa ou por meio das redes sociais. 

 

No que tange ao modo como o cenário político/econômico afetou ou está afetando o 

negócio e as formas de controle, a síntese dos resultados se mostra na Figura 35. 

 

 

Figura 35 

Mapa de categorização – Impactos do cenário político e econômico afetando o 
negócio 
Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Os respondentes declaram que a redução do poder de compra dos clientes e o 

aumento do dólar fez com que os produtos ficassem mais caros. Os clientes estão 

comprando de uma maneira mais cautelosa e aproveitando muito as oportunidades 

(preço, prazo e produto). Essa é uma situação que afeta o negócio; é preciso sempre 

manter uma negociação clara e objetiva com os fornecedores. As pessoas estão com 

o orçamento mais apertado e menor poder de compra; é preciso trabalhar com 

margens apertadas e produtos mais acessíveis; afetou nos produtos de valor 

agregado mais altos, o cliente precisa de mais prazos. Outra consequência oriunda 

do cenário político desfavorável é a redução do número de clientes e diminuição do 

ticket médio. Também houve o aumento do dólar, que tem feito os preços serem 

Tivemos que ter uma cautela maior em relação a

inadimplência, com uma análise de crédito mais

rigorosa, buscamos reduzir os custos de

produção com uma reformulação da linha de

produção, para garantir a rentabilidade do

negócio.

CAUTELA MAIOR

De todas as formas possíveis, falta de incentivo

fiscal, apoio de investimento em novas

tecnologias, manutenção e controle do

fornecimento de Matéria prima com elevados

aumentos, Alta carga tributária com funcionários

CLT, simplesmente insustentável.

INSUSTENTÁVEL

Afetou a redução do consumo, focamos na

compra de sortimento sem grandes volumes.

Estamos tentando oferecer um mix com produtos

mais baratos e abastecendo rapidamente os

estoques antes dos aumentos.

MUDANÇA NO MIX 

DE PRODUTOS

Impactos 

do cenário 

político 

e 

econômico 

O cenário atual diminuiu o poder de compra do

cliente. para contornar isso demos preferência a

produtos mais baratos.

REDUÇÃO DO 

PODER DE COMPRA
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reajustados. Os respondentes citarm que uma da formas de controle é fazer 

mudanças (poucas) no mix de produtos e oferecer promoções.  

 

Sobre as características dos cliente no setor de vendas de brinquedos, considerem-

se os resultados na Figura 36. 

 

 

Figura 36 
Mapa de categorização – Características do cliente de brinquedos: Tipo de público 
Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

O público-alvo desse segmento se altera, conforme a área de atuação, mas a maior 

parte, por atuar no centro de Belo Horizonte, trabalha como o consumidor baixa renda, 

as classes C e D, o mercado popular, as lojas, os supermercados, e as farmácias. Um 

dos respondentes tem a oportunidade de vender para um público médio-alto e um 

outro tem como foco atender crianças de 0 a 5 anos. Mas no geral, todos vendem para 

o para o consumidor final.  

 

As características do segmento de cliente de brinquedos expressa seus resultados na 

Figura 37. 

 

 Classe mais baixa.

 Crianças de 0 – 5 anos.

 Lojas, e outros estabelecimentos que 

tenha uma linha de brinquedos.

 Lojas, supermercados, farmácias.

 Lojistas: Público médio alto.

 Prioridade para o mercado popular.

 Público de baixa renda.

 Varejo: C e D.

 Vendemos para o consumidor  final.

Características do 

cliente de brinquedos:

Tipo de público
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Figura 37 

Mapa de categorização – Características do cliente de brinquedos 
Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Os clientes de brinquedos gostam de ter muita variedade e preços competitivos; 

procuram sempre o menor ou melhor preço, com muitas lojas na mesma região. 

 

Em relação às facilidade de se trabalhar com esse mercado, a percepção dos 

entrevistados apresentam-se na Figura 38. 

 

 

Figura 38 

Mapa de categorização – Características do cliente de brinquedos: Facilidades de 
trabalhar com esse mercado 
Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Esse cliente valoriza o mercado lúdico; se o brinquedo está dentro do orçamento dele; 

é fácil de agradar; se a loja tem uma grande variedade de itens que pode ser 

substituídos por similares, nacionais e importados. Também foi citada uma boa 

penetração nesse mercado. 

 

Necessidade de sempre ter produtos

novos (lançamentos).

BUSCA POR 

LANÇAMENTOS

Muitas vezes a venda se da pelo preço e 

não pelo produto.

Clientes de bairro, buscando preço baixo 

e comodidade.

BUSCA POR MELHOR 

PREÇOS

Necessidade de qualidade, funções que

ajudam no desenvolvimento da criança.
Tem por características produtos de menor
valor, mas de produtos com qualidade

BUSCA POR 

PRODUTOS DE 

QUALIDADE

Características 

do cliente de 

brinquedos

Muito dinâmico, ávido por novidade e

muito susceptível as “ondas da moda”.
MUITO DINÂMICO

 Quantidade de lojistas no Brasil

que trabalham com brinquedos.

 A grande variedade de

produtos, com um investimento

não muito alto você.

 Número de fornecedores, e a

quantidade de lojas que

trabalham com brinquedos.

 Consegue uma grande

quantidade de produtos

variados.

QUANTIDADE 

DE LOJISTAS 

E FORNECEDORES

VARIEDADE 

DE PRODUTOS

Cliente de 

brinquedos

Facilidades
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As dificuldades para trabalhar com esse mercado estão elencadas na Figura 39. 

 

 

Figura 39 
Mapa de categorização – Características do cliente de brinquedos: Dificuldades de 
se trabalhar com esse mercado 
Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

 

Além das dificuldades elencadas, observou-se também que este é um mercado muito 

sensível à variação de preço, se um produto sofre um pequeno aumento, ele pode 

parar de vender; a concorrência é muito acirrada; os clientes não são muito fiéis, se 

não visita-los, não se lembram de você. Foi citado ainda que há diversidade de público 

em cada região; os consumidores deixam de gostar muito rapidamente dos produtos; 

é um mercado que gera muitas trocas diariamente. Por fim, foi mencionado que ainda 

existe um grande número de fornecedores com produtos similares. 

 

Quanto à percepção do consumidor/cliente desse mercado, os resultados estão 

representado na Figura 40. 

 

 Muito susceptível as “Ondas da

moda”.

 Produtos importados,

Sazonalidade, Problema com a

variação cambial, pois a

matéria-prima é dolarizada.

 Sazonalidade, sensibilidade à

variações de preço.

 Sensibilidade ao preço, grande

quantidade de lojistas vendendo

produtos de baixo preço.

SAZONALIDADE

MODISMO

VARIAÇÃO 

DE PREÇOS

PRODUTOS 

IMPORTADOS

Cliente de 

brinquedos

Dificuldades
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Figura 40 

Mapa de categorização – Características do cliente de brinquedos: Percepção do 
consumidor-cliente 
Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Foi mencionado que exigência é um dos aspectos presentes nesta questão, pois o 

trabalho é realizado com crianças. Ocorre sempre a compra de grande volume de 

produtos nas épocas específicas, Dia das crianças e Natal; é um cliente que sempre 

exige novidades com baixo preço; o cliente procura atender o desejo da criança 

sempre que possível, mas se o produto estiver fora do seu orçamento, aceita fazer 

substituições por produtos similares. Sempre procura novidades; seu foco est em 

preço baixo e valor percebido; Estão cada vez mais dinâmicos e inquietos e também 

muito susceptíveis às mídias. 

 

 

Sobre a relação da criança com o brinquedo os resultados estão descritos na Figura 

41. 
 

É um consumidor que aceita com 

facilidade opções de produtos, desde que 
estejam com os preços dentro da faixa que 
querem gastar.

ABERTOS A 

NEGOCIAÇÃO

Procura atender o desejo da criança, 

porém se o produto está fora do seu 
orçamento aceita fazer substituições por 
produtos similares.

ATENÇÃO AO SEU 

PÚBLICO: CRIANÇAS

Consomem o ano todo, mas com maior 

volume na época do dia das crianças e 
natal.

CONSOME 

O ANO TODO

Cada vez mais exigente, buscando 

produtos de qualidade com baixo preço.
EXIGENTES

Cliente de 

brinquedos

Percepção 

do
consumidor

cliente
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Figura 41 

Mapa de categorização – Características do cliente de brinquedos: Relação da 
criança com o brinquedo 
Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Verificou-se na pesquisa que na maioria das vendas, são as crianças que determinam 

a compra do produto. Uma das grandes dificuldades para as vendas de brinquedo é 

a tecnologia, por estar cada vez mais acessível para as crianças. A relação brinquedo 

versus crianças está relacionada com as mídias, filmes, youtubers e personagens. 

Somente um entrevistado relatou não ter muito contato com as crianças, pois 

comercializa brinquedos para o lojista.  

 

No que tange a tendências desse mercado, a Figura 42 ilustra os resultados. 

 

 

Figura 42 
Mapa de categorização – Características do cliente de brinquedos: Tendências 
desse mercado 
Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

A criança dita o mercado, criamos nossos

lançamentos em função das escolhas das
crianças.

A CRIANÇA DITA 

O MERCADO

Hoje em dia as crianças brincam menos

tempo com cada brinquedo e tendem mais
a colecionar produtos. Gostam de ser
surpreendidas e encontrarem itens raros.

A CRIANÇA 

COLECIONADORA

Ainda é uma relação ótima, mas a idade

baixou muito devido aos aparelhos
eletrônicos como: celulares, tablets e
demais que já atraem sua atenção.

RELAÇÃO 

ÓTIMA

Lúdica: com uma ótima interatividade.
RELAÇÃO 

LÚDICA

Cliente de 

brinquedos

Relação da 

criança com 
o brinquedo

Acreditamos que é um mercado muito

promissor, que continuará em expansão
nos próximos anos, continuando assim
com o crescimento dos últimos anos.

EXPANSÃO 

DO MERCADO

Aumento nas vendas no fim do ano sendo

que esperamos um pequeno aumento no
faturamento em relação ao ano anterior.

EXPECTATIVAS 

DE VENDAS NO 

FIM DO ANO

No momento a tendência são produtos

colecionáveis, que de preferência
contenham surpresas escondidas.

PRODUTOS 

COLECIONÁVEIS

Uma tendência que já aconteceu é a

redução da faixa etária para brincar com
brinquedos didáticos e faz de conta, devido
a tecnologiade Tablets e Iphones.

TECNOLOGIA

REDUÇÃO 

DA FAIXA ETÁRIA

Cliente de 

brinquedos

Tendências 

desse 
mercado
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Os respondentes acreditam que esse mercado continuará crescendo muito, conforme 

os últimos anos. Em breve haverá mais produtos eletrônicos para faixas etárias 

menores, mais opções de produtos com algum tipo de dispositivo eletrônico, pois é 

um mercado que tende a se expandir mais ainda, porém concentra as vendas em lojas 

especializadas para as classes A, B e C, e as vendas para as classes D e E nas lojas 

populares estilo “lojão” (são as lojas que oferecem vários tipos de segmentos de 

produtos, exemplo: brinquedos, UD, Presentes, Ferramentas, Material escolar, etc, 

tudo na mesma loja, com característica de produtos bem baratos). Outra expectativa 

é o aumento expressivo das vendas com a chegada do final do ano. Contudo, espera-

se um aumento pequeno em relação às vendas do ano passado. Existe também a 

tendência de os clientes ficarem cada vez mais exigentes com a inovação, produtos 

de qualidade e preços baixos, de ser mais tecnológicos e os brinquedos para idades 

menores se sobressaírem. 

 

Com relação aos atributos que o cliente/consumidor escolhe e valoriza para compra 

de brinquedos, os resultados estão descritos na Figura 43. 

 

 

Figura 43 

Mapa de categorização – Características do cliente de brinquedos: Atributos para 
escolha e valorizados na compra de brinquedos 
Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Os atributos mencionados detalhadamente pelos pesquisados são: Qualidade, 

Funcionalidade e Preço; Preço é o principal, seguido de Qualidade e Marca. 

Qualidade – Estilo do produto – Custo/benefício – Faixa etária; Preço em primeiro 

lugar, qualidade e uma pequena parcela de marca. Qualidade, preço e aparência; 

Preço em primeiro lugar seguido pela Qualidade e Marca; Qualidade, Segurança, 

novidade (inovação); Qualidade, Preço, Segurança, Embalagem, Mídia; Valor 
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Percebido, Qualidade e Preço; Qualidade, Preço e Desejo da criança.  

 

Os resultados sobre a influência da criança na compra dos pais estão explicitados na 

Figura 44.  
 

 

Figura 44 
Mapa de categorização – Características do cliente de brinquedos: Influência da 
criança na compra dos pais 
Fonte: Dados da pesquisa (2018). 
 

 

A criança tem grande influência na decisão dos pais, através de um pedido específico 

de certo brinquedo, ela é o grande influenciador na hora da compra. Se estiver 

presente, ela vai mudar o comportamento de compra, pedindo brinquedos de sua 

preferência. Sempre querem indicar os brinquedos do “momento”; outro fator de 

influência é a idade da criança; dependendo, se mais velho, impõe mais. Em relação 

a marca de brinquedos Calesita, a ifluência da criança não é grande, é mais a escolha 

dos pais na hora da compra.  

 

Com relação à influência dos pais na compra da criança, os resultados descrevem-se 

na Figura 45. 
 

A criança é quem define o produto que irá

comprar, esta cada vez mais participativa
na decisão de compra.

DEFINE 

O PRODUTO

Acredito que são elas é que determinam

a compra do produto nas lojas.
DETERMINA 

A COMPRA

Depende , se a criança estiver na loja é

maior, ela faz birra e acaba levando o que
quer.

FAZ BIRRA

Total, o pai busca o que a criança quer.TOTAL

Influência 

da criança 

na compra 

dos pais
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Figura 45 

Mapa de categorização – Características do cliente de brinquedos: Influência dos 
pais na compra da criança  
Fonte: Dados da pesquisa (2018).  
 

Observaram-se outros tipos de influência: Os pais tentam influenciar as crianças na 

hora da compra, induzindo-as a escolher brinquedos de acordo com o seu poder 

aquisitivo; talvez haja influência em relação à opção por preços, em função da 

capacidade de pagamento dos pais. Os pais influenciam as crianças até uma certa 

idade, depois são as crianças que acabam influenciando os pais na hora da compra; 

cmo já sabemos, tal ação é  Muito alta; Muito grande. Às vezes os pais escolhem o 

que eles gostam, em muitos casos é o que não tiveram acesso na propria infância, e 

não necessariamente o que a criança gosta. A questão de genêro também influência 

muito, crianças não sabem o que é brinquedo de menina ou menino; porém, os pais 

não autorizam a compra se entenderem que o brinquedo não corresponde ao genêro 

da criança. Ex: um menino não é autorizado a comprar uma boneca porque os pais 

acham que é brinquedo de menina; uma menina não é autorizada a levar um carrinho 

porque os pais acham que é para menino. A influência depende também da idade da 

criança; se for mais velha, os pais dialogam mais. 

 

4.3 Discussão dos resultados 

 

Em relação ao primeiro objetivo, Identificar as principais características do mercado 

de brinquedo infantil, esse segmento principalmente para crianças de 0 a 9 anos, é 

um mercado muito bom de atuar, possui uma grande variedade de fornecedores da 

mesma categoria de brinquedos e isso se torna um facilitador na hora de montar o mix 

de produtos a ser ofertado ao consumidor.  

 

Na questão econômica da família,

buscando comprar o que o filho quer sem
comprometer o orçamento familiar.

Acreditamos que seja somente em relação

ao preço.

QUESTÃO 

ECONÔMICA

A questão de gênero também influência

muito. crianças não sabem o que é
brinquedo de menina ou menino, porém
os pais não autorizam a compra se

entenderem que o brinquedo não
corresponde ao gênero da criança.

QUESTÃO 

DE GÊNERO

Muitos pais tentam influenciar para

brinquedos mais pedagógicos ou para
aqueles brinquedos que desejavam
quando eram crianças.

INFLUENCIAR NA 

ESCOLHA DE 

BRINQUEDOS 

DESEJADOS NA 

INFÂNCIA

Influência 

dos pais na 

compra da  

criança 
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Nesse sentido Las Casas (2006) explica que se uma empresa deseja posicionar-se 

perante o mercado de determinada maneira, ela deverá desenvolver o composto de 

marketing para atingir a seus objetivos. Já Churchill e Peter (2005, p. 20) 

compreendem que o “composto de marketing é uma combinação de ferramentas 

estratégicas usadas para criar valor para os clientes e alcançar os objetivos da 

organização”. Assim, as organizações utilizam diversas ferramentas e mecanismos no 

intuito de posicionar seus produtos e serviços no mercado, principalmente no intuito 

de conquistar novos clientes e manter os já existentes. Esse é um mercado bastante 

sazonal, que segue alguns modismos, porém possui alguns produtos- chave, que tem 

uma demanda fixa.  

 

Um dos grandes entraves percebido no ramo é a questão da concorrência desleal. 

Apesar de o mercado de brinquedos nacional possuir grandes indústrias e sortimento, 

ainda enfrenta uma grande concorrência com a China. Etulain, Cunha, Loural e 

Hiratuka (2011) apontam a existência diferentes cadeias produtivas em que 

predominam-se matérias primas nas quais a incorporação de componentes 

eletrônicos tem sido empregada na cadeia produtiva de plástico, recurso utilizado pela 

indústria asiática resultando na produção de parte das peças e componentes 

eletrônicos a baixo custo.  

 

De acordo com Bertol (2015) O mercado infantil brasileiro representa um segmento 

para o qual as empresas precisam, além de dar cada vez mais atenção e importância, 

definir estratégias para atuar nesse mercado crescente e altamente competitivo. Além 

da concorrência com produtos estrangeiros, existem no País lojas especializadas, tais 

como: lojas de papelaria, artigos de UD e presentes que também ofertam brinquedos 

aos seus clientes, o que dificulta muito a atuação na cadeia de consumo, existindo a 

concorrência por todos os lados, tanto interna quanto externa.  

 

Com a expansão da indústria de brinquedos no País, buscar estratégia empresarial 

para que a organização possa se fortalecer e se manter no mercado tem sido 

necessário em função da acirrada competitividade. O segredo para o desenvolvimento 

de uma estratégia é pesquisar em maior profundidade e analisar os pontos fortes e 

fracos da companhia (No-Lee, 2005). Para o consumidor, o mercado infantil de 

brinquedos é um um mercado caro, mas com imensa variedade, é extremamente 
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competitivo, com intensa concorrência. Está em crescente evolução e é muito 

dinâmico, no qual impera o consumismo, e tem um potencial de consumo grande. 

Além disso, trata-se de um mercado altamente tecnológico. 

 

O mercado de brinquedos pode ser, para algumas crianças, inacessível, por questões 

financeiras, o acesso aos shoppings populares para esse público de baixa renda 

vêem-se propagando cada vez mais possibilitando o consumo nestes 

estabelecimentos. 

 

Nesse mercado, os consumidores, participam ativamente, comprando brinquedos 

principalmente para os filhos, seu maior grau de parentesco, o que os estimula a 

consumir. Os pais compram em média 16 brinquedos para seus filhos e gastam um 

valor médio de R$ 136,50. Os brinquedos são adquiridos o ano todo, mas a alta ocorre 

mesmo no mês de outubro, especificamente no Dia das crianças. 

 

Os consumidores compreendem que presentear com um brinquedo tem um 

importante significado para a criança, pois envolve intensas emoções de sentimento, 

amor, carinho, felicidade e alegria. Mas tal ato também possui fins educacionais, 

importantes para o desenvolvimento, orientação e interação das crianças quando 

utilizam algum brinquedo, quer seja na escola, em casa ou no seu convívio social. 

Matta (2006), compreende que um produto ou serviço que consiga provocar algumas 

ou todas as emoções em uma criança, como amor, tristeza, alegria, medo e raiva, 

certamente entrará no universo infantil e conquistará esse infante como um 

consumidor em potencial. Na contramão dessa percepção, Barthes (1980) explica que 

o brinquedo produzido para a criança constitui-se como um álibi da sociedade adulta; 

antes mesmo que a criança possa refletir, o brinquedo já a prepara para o mundo 

adulto e para a sua aceitação. Diante desta realidade, a criança assume o papel do 

proprietário do brinquedo, e não de criadora. Ela não utiliza o brinquedo, não tem 

capacidade de inventá-lo e os adultos que a presenteiam, e o fazem para lhes preparar 

de modo concreto, sem aventuras, sem espantos e sem alegrias.  

 

O mercado mineiro do ramo depende do mercado nacional e do internacional, para 

lançamentos e novidades. Um dos entrevistados comenta: Por aqui, o giro é mais 

devagar que em outras capitais, o cliente é mais conservador e exigente, e tem 
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sempre a intenção de investir menos. No-Lee (2005) corrobora quando relata que a 

indústria de brinquedos representa um dos setores mais dinâmicos no mercado. A 

procura do novo é uma constante por parte do consumidor, por isso é um propulsor 

considerável quando se trata de vendas. Segundo No-Lee (2005) existem 

brinquedosnão tradicionais que permanecem ao lado dos brinquedos e jogos 

tradicionais e que se mantêm indefinidamente em linha e também há aqueles 

consumidores que estão sempre à procura de novidades. Portanto, as organizações 

precisa estar atenta às necessidades das novas gerações de crianças e às suas 

expectativas por novos conceitos e novas formas de brincar. 

 

Sobre o objetivo Identificar as características do consumidor de brinquedos para a 

decisão de compra, um importante diferencial é a escolha da criança pelo brinquedo 

que melhor lhe interessa. Há alguns anos, a criança esperava o presente chegar, hoje 

elas são interativas e acompanham o processo da compra. Stearns (2006) aponta que 

ao longo dos anos, com a chegada da modernidade, houve uma mudança essencial 

para as crianças que até então dedicavam-se ao trabalho e iniciaram seu tempo 

escolar. De modo geral, a educação passou a integrar o cotidiano da famílias, os pais 

dentro de suas posses passaram a encorajar os estudos dos filhos, principalmente ao 

perceber que o nível de instrução adquirido na escola os levaria a um melhor 

desempenho com negociantes e a empregos mais bem colocados. Desse modo 

registrou-se uma imensa revolução no tratamento com as crianças e estudos sobre  o 

consumidor infantil ganhou notoriedade mundial. Araújo (2009, p. 4) fala sobre a 

realidade atual para a qual as crianças mudaram. Ou seja, “a sociedade mudou e a 

criação das crianças de agora segue uma característica bem diferente” daquela 

disseminada nos séculos XV ao XX. “Os adultos de hoje viveram suas infâncias 

conforme as regras que eram exigidas pelos seus pais e pela sociedade. Agora muitos 

desses adultos oferecem aos seus filhos tudo aquilo que eles não tiveram na infância” 

(Araújo, 2009, p. 4).  

 

Estudos sobre a decisão de compra familiar, realizados por Limeira (2008) ressaltam 

a influência significativa exercida pelas crianças em diferentes decisões de compra 

familiar. A influência das crianças normalmente ocorre quando elas são as próprias 

usuárias e quando possuem mais informações do que os pais sobre determinados 

produtos, como eletrônicos e informática.  
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O mercado de brinquedos possui uma extensa variedade de produtos, é 

extremamente competitivo, mas está em ascensão, seu crescimento é anual. 

Contudo, é de preços elevados. É um mercado que movimenta os negócios também 

pela internet, em uma quantidade pequena, e que poderia aumentar, mas as compras 

que são efetuadas nesse meio são devido à comodidade, disponibilidade do produto, 

prazo de pagamento e preço. Os produtos não mais utilizados pelas crianças, são 

doados, o que também cumpre um papel social. Matta (2006) compreende que a 

organização que conhecer o sentimento e as emoções ou que um produto possa 

provocar algumas ou todas as emoções em uma criança, certamente entrará no 

universo infantil e a conquistará a como um consumidor em potencial.  

 

(Pinheiro, Castro, Silva & Nunes, 2006, p.35) fala sobre a importância e influência das 

crianças no contexto familiar quando se trata de decisão de consumo e muitas 

empresas apostam na estratégia “a criança pega, o pai compra”.  

 

Solomon (2011) acredita que um importante influenciador nos desejos dos 

consumidores são as emoções, pois elas são capazes de energizar as pessoas para 

querer e realizar algo. Segundo Moreira, Pedroso, Rocha e Vieira (2013) os 

consumidores infantis ao longo dos anos tornaram-se mais exigentes na hora de 

adquirir um brinquedo. Os tradicionais brinquedos já não os satisfazem mais, as 

crianças têm optado por artigos modernos e de alta tecnologia. Silva, Souza e Perinic 

(2017) compreendem que o comportamento do consumidor ocorre pela necessidade 

do encantamento dos mesmos. 

 
No que se refere a identificar os atributos que o cliente/consumidor escolhe ou valoriza 

para a compra de brinquedos, os principais identificados referem-se à preço, marca, 

aparência, apelo, atendimento, atratividade, custo/benefício, desejo da criança, 

embalagem, estilo do produto, faixa etária, funcionalidade e preço, lançamentos, 

localização, marca, mídia, novidade (inovação) e preço são os que mais estão em 

evidência para a clientela. O preço é o principal e faz grande diferença na escolha do 

produto, qualidade, segurança e valor percebido.  

 

Na percepção do cliente/consumidor o processo de escolha ocorre em função do 

custo benefício, o desejo da criança, a embalagem e estilo do produto, a faixa etária, 
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a funcionalidade, a marca, a mídia, o preço, a aparência, a qualidade, a segurança, o 

valor percebido e o produto ser uma novidade, ser inovador no mercado de 

brinquedos. Segundo Afonso (2014) a “Decisão do consumidor” representa uma 

pessoa avaliando detalhadamente os atributos de produtos ou serviços o qual ele 

reconhece ter uma necessidade específica a um menor preço. Já Sheth, Mittal e 

Newman (2001) compreendem que as crenças, atitudes e a consciência em relação 

à marca afetam a escolha do produto e os resultados pós-escolha.  

 

Cardoso (2016) cita que uma famosa montadora destaca em seus anúncios os 

aspectos que relacionam a qualidade com o preço do produto, comparando com 

outras marcas de características técnicas similares. Limeira (2008) ressalta: as 

crianças podem influenciar na escolha de atributos dos produtos que serão adquiridos 

pela família, incluindo cores, estilos, modelos e marcas. Segundo Blackwell, Miniard 

e Engel (2005), os critérios de avaliação das alternativas nada mais são mais do que 

dimensões ou atributos particulares, assim os consumidores podem considerar fatores 

de percepção particulares como: segurança, confiabilidade, preço, nome da marca, 

país de origem e garantia de desempenho de produtos. 

 

Em relação ao quarto objetivo Identificar os motivos para atuação nesse ramo de 

negócio, temos que o principal motivo para atuar no ramo está em ser um mercado 

promissor, ou pelo histórico familiar, a experiência consolidada e as oportunidades de 

um mercado em franco crescimento. Esses são fatores de motivação para atuar nesse 

mercado. Há empresas atuando há mais de 30 anos que conseguiram dar 

continuidade ao negócio de família e aumentar o volume de vendas. A região de 

atuação é o diferencial, assim como o retorno financeiro obtido no início só motivou 

para a expansão no mercado. Observou-se também que a exploração do mercado 

por meio do conhecimento prévio é relevante e gera, ademais, algum lucro. A indústria 

de brinquedos se fortalece, e aquilo que era um simples brinquedo, se torna uma 

poderosa ferramenta com capacidade de atingir uma extensa parte da população.  

Jovens cérebros se tornam alvos, as crianças são prioridade na agenda dos 

fabricantes. Como consequência os brinquedos passam a ter novos preços e novas 

taxas de tributação (Honoré, 2009).  

 

O consumidor é responsável por esse tipo de negócio dar certo, pois ele movimenta 
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esse mercado em busca de produtos que tenham durabilidade, segurança, qualidade 

e auxiliem no desenvolvimento da criança. Muitos dos brinquedos comercializados 

tem caráter pedagógico, que auxilia também na educação dos pequenos. Por isso, 

identifica-se empresas que, além de atuar há vários anos no ramo, ainda conseguem 

manter uma margem de lucratividade e de crescimento; sem a fidelidade do 

consumidor na compra dos brinquedos isso não seria possível. Segundo o PROCON-

RJ (2011), um dos atores com papel central no mercado de brinquedos é o consumidor 

que, ao consumir, dever estar atento às especificidades desse mercado dinâmico e 

crescente. Para Alves (1986), o brinquedo, como uma mercadoria, é resultado de uma 

sociedade de consumo. A indústria, juntamente com a mídia, apostam na necessidade 

de comprar novos brinquedos para a criança, tornando o brinquedo um produto 

necessário em uma sociedade pautada na lógica da produção e do consumo. Além 

disso, de acordo com a ABRINQ, o mercado de brinquedos tem papel importante na 

economia brasileira. Em seu último relatório referente ao ano de 2017, nos últimos 

anos o setor de brinquedos vem apresentando um crescimento significativo em seu 

faturamento. Em 8 anos houve um aumento de 122,03%, partindo de R$ 2,7 bilhões 

em 2009 chegando a R$ 6 bilhões em 2016 para a empresas importadoras e os 

fabricantes de brinquedos. 

 

No que tange ao objetivo Identificar as principais estratégias para vendas nesse 

mercado, identificou-se que uma das estratégias é procurar manter o maior mix de 

produtos possíveis, ofertando grande variedade de produtos. É preciso também 

manter os preços baixos e competitivos; realizar investimentos em novos produtos, 

além da inovação com produtos de qualidade e bons preços. As novidades são um 

diferencial, novidades sempre. Uma vez dentro das lojas, é possível ofertar o portifólio 

completo; preço baixo e qualidade no atendimento; basicamente o giro dos produtos 

nos meses anteriores e a forma como estiveram expostos são importantes, além de 

fazer análise das possibilidades ofertadas pelos parceiros.  

 

Cabe ressaltar que o planejamento tem seu início findando o primeiro trimestre, no 

qual os fabricantes e importadores apresentam em Feira Nacional novos produtos que 

irão direcionar as tendências de mercado projetando as vendas para as datas 

especiais (Dia das crianças e Natal); é nesses períodos que ocorres os maiores 

volumes de vendas.  
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É fundamental fazer comparação de preços, consulta constante do estoque e durante 

o ano realizar pesquisas com clientes, lojistas e atacadistas. O feedback dos 

representantes dia a dia, feiras de exposição, contatos com fornecedores e a análise 

do cenário econômico nacional são fundamentais. O representante tem conhecimento 

do produto com maior evidência e consequentemente maior giro. A partir dessas 

informações é possível criar estratégias de compras. As reuniões entre gerentes e 

diretoria para apresentação de resultados e expectativas é essencial. O preço, preço 

baixo, variedade e benefícios tem seu diferencial, sempre praticar o melhor preço do 

mercado diante dos concorrentes é relevante para o sucesso do negócio. Ou seja, é 

necessário haver preco e qualidade, e que sejam perceptíveis ao consumidor. Sertek, 

Guindani e Martins (2011) explicam que essa é a estratégia que tem sido utilizada 

pelas organizações quando inseridas em um determinado mercado, visando obter 

espaço em seu ambiente.  

 

Assim, as empresas necessitam de uma orientação estratégica. Seu planejamento, 

seja ele formal ou informal, é necessário para consecução de seus objetivos. A 

empresa não pode agir sem conhecer o mercado e suas mudanças e sem avaliar os 

possíveis cenários do ambiente no qual está inserida (Bernardino et al., 2006). Nesse 

sentido, a estratégia organizacional é a capacidade de trabalhar de modo contínuo e 

sistemático no ambiente em que a empresa está inserida, visando sempre o futuro e 

o sucesso do empreendimento. Marcondes (2015) preconiza que a estratégia 

organizacional é a arte de planejar e colocar o plano em ação, para alcane dos 

objetivos definidos pela instituição e considerando os fatores internos (forças e 

fraquezas) e os externos (ameaças e oportunidades).  

 
De acordo com Parente (2000) as atividades estratégicas são essenciais à 

sobrevivência de qualquer empresa. O planejamento tem por finalidade antecipar e 

organizar as atividades para alcançar um objetivo. Costa (2007) compreende que a 

formulação estratégica baseia-se em três pilares: o propósito da organização (quem 

queremos ser?), o ambiente externo (o que nos é permitido fazer?) e a capacitação (o 

que a organização sabe fazer?). Além disso, a organização precisa ser simples, clara 

e objetiva para não correr o risco de, ao longo do seu desenvolvimento, perder o foco, 

gastando energia produtiva sem resultados.  



162 

 

 

Herrero (2005) compreende que à medida em que a sociedade industrial avança para 

a sociedade do conhecimento, o conceito de estratégia evolui. Na atualidade, a 

organização como um todo se tornou responsável por formular as estratégias da 

empresa. Hoje essa ação deixou de ser realizada somente pelo gestor. O autor 

ressalta que atualmente as organizações consideram todos os funcionários como 

estrategistas (Herrero, 2005). 
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5 Considerações finais 

 

Esta pesquisa teve como objetivo geral analisar a percepção de múltiplos atores 

envolvidos na fabricação, venda e consumo de brinquedos e as estratégias 

organizacionais por elas adotadas. A abordagem metodológica foi de pesquisa 

qualitativa, tendo como sujeitos da pesquisa Fabricantes/Importadores, 

Atacadistas/distribuidores, Lojistas e Clientes/consumidores. 

 

Este mercado é muito dinâmico, de alta competitividade e os avanços tecnológicos 

são desafiadores. Para concorrer com produtos importados, o fabricante nacional 

deve desenvolver brinquedos bons e baratos, pois, a concorência com a China às 

vezes chega a ser desleal. O mercado brasileiro tem tido dificuldades de concorrer 

com os produtos importados, com os preços e qualidade praticados pelos 

concorrentes estrangeiros. Além disso, é necessário o lançamento de novos 

brinquedos, o setor precisa constantemente de novidades que tenham preço e 

qualidade, pois as novidades impulsinonam as vendas. A procura do novo é 

constante, tanto pelo consumidor, quanto para os revendedores, que querem a todo 

custo agradar e atender o desejo de seu cliente/consumidor, pois a criança está 

sempre em busca de novidades. Em termos de compras, o consumidor mineiro gasta 

menos do que outros consumidores no Brasil, este também é um desafio por aqui.  

 

As estratégias desenvolvida pelas empresas são significativas, pois é um meio de 

sobreviver diante da crise existente no País. O método de comparação de preços, 

oferta de benefícios, preço e variedade são diferencias para as empresas. Outra 

prática é a realização de reuniões para feedback. Reuniões podem ser produtivas e a 

partir delas estabelece-se um alinhamento de trabalho, objetivando estabelecer as 

metas a serem alcaçadas pela empresa e seus colaboradores. Um importante 

contribuinte para a estratégia da empresa são os preços, criar estratégias de 

precificação baseadas em análise de custo, margem ideal, percepção do consumidor 

e com o preço praticado no mercado. Essas são soluções que tem dado certo, pois, 

além de manterem as organizações no mercado, essas ainda conseguem manter sua 

lucratividade. É fundamental a realização de pesquisas, quer seja de campo, diretas 

ou survey. Para realizar a seleção do mix de produtos, é preciso analisar as tendências 
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de mercado, fazer pesquisas com lojistas, identificar as demandas pela pessoa do 

representante comercial e fazer parcerias com fornecedores. 

 

As crianças tem tido o poder de escolha, quando se trata da compra de brinquedos, 

muitos delas são quem determinam o que será levado no momento da compra, os 

pais apenas concordam. Porém, com o cenário político e econômico pelo qual passa 

o Brasil, o poder de compra foi reduzido, foi necessário fazer ajustes para continuar 

atendendo aos clientes, buscar por produtos mais em conta, e muitas vezes diminuir 

a margem de lucro. A busca por novos mercados é uma prática a qual as organizações 

utilizam para expandir seu negócio. Diante das dificuldades, do desempenho do setor, 

da falta de organização das fábricas, faz-se necessário buscar alternativas para dar 

continuidade ao trabalho desenvolvido nesse ramo de negócio. 

 

De modo geral, esse é um segmento rentável e tem mostrado crescimento, há alguns 

produtos que vendem por si só, sendo desnecessária qualquer tipo de ação para 

promover as vendas. Apesar das dificuldades encontradas, é um segmento em 

expansão, crescendo aos poucos, mas com um desempenho sólido. 

 

É necessário que o mix de produtos ofertado nas lojas tenham uma média de preços 

capaz de gerar um volume de caixa diário satisfatório, pois, se o mix da loja tiver 

produtos com valor muito baixo, o volume de vendas deve ser alto para atingir seu 

ponto de equilíbrio financeiro. Em contrapartida, seu mix de produtos não dever ter o 

valor muito alto, pois corre o risco de não vender. As empresas devem se planejar 

para encontrar o equilíbrio entre esses dois extremos. 

 

Diante do cenário econômico atual do Brasil, produtos ofertados com preços variando 

entre dez reais e cem reais têm tido sucesso nas vendas, ainda que as margens sajam 

pequenas, as empresas têm-se mantido nesse segmento.  

 

5.1 Considerações gerenciais 

 

O mercado de brinquedos possui extrema competitividade, principalmente contra os 

produtos importados, e até mesmo junto aos próprios pares que acabam se tornando 

concorrentes; É importante que os atores envolvidos nesse mercado entendam e 



165 

 

criem estratégias para enfrentar as dificuldades vivenciadas pelo setor.  

 

É importante ainda que os atores envolvidos criem mecanismos a fim de reduzir os 

custos dos brinquedos sem deixar de agregar maior qualidade aos mesmos, 

permitindo que haja maior benefício para o consumidor final, que é quem está na base 

da pirâmide e deseja preço, produto de qualidade e variedade sedo que o objetivo 

final é poder tornar uma criança cada vez mais feliz ao receber um brinquedo de 

presente. 

 

Por isso, os resultados deste estudo podem auxiliar os Fabricantes/Importadores, 

Atacadistas/Distribuidores e Lojistas a ter uma melhor compreensão do que acontece 

no mercado de consumo infantil de Belo Horizonte, objeto deste estudo. 

 

5.2 Limitações de pesquisa 

 

Ao longo do desenvolvimento do estudo, nos deparamos com uma grande dificuldade 

em obter respostas dos clientes/consumidores, principalmente nas regiões cujo 

público se encaixa na classe D e E. Em função do período escolhido para aplicação 

das pesquisas junto aos Fabricantes/Importadores, Atacadistas/Distribuidores e 

Lojistas não foi possível atingir o número de respondentes desejado inicialmente. 

Outro dificultador foi o fato de o tema escolhido apresentar limitações bibliográficas 

sobre o objeto de estudo. 

 

5.3 Sugestões para estudos futuros 

 

Ao fim de nosso trabalho, observou-se a possibilidade de realizar novas investigações 

aumentando o número de lojas abarcadas em Belo Horizonte para a pesquisa do 

consumidor, além de aumentar também o número de respondentes participantes da 

entrevista. 

 

Também percebemos a necessidade de se remodelar o questionário de pesquisa, 

incluindo a marca do brinquedo, bem como o nome dele. 

 

Entendemos ainda ser necessário delinear novos critérios que auxiliem o 
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desenvolvimento de estratégias para esse segmento e explorar a relação entre os 

sujeitos da pesquisa (Fabricante/Importador, Atacadista/Distribuidor e Lojistas). 

 

Incentivamos, assim, que novos estudiosos se lancem nesse universo e tragam 

contribuições de grande valor para o mercado em questão.  
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APÊNDICES 

Apêndice A – Roteiro de entrevista 
 

Questionário de entrevista no ponto de venda 
 
 
 

O presente questionário faz parte da pesquisa acadêmica do curso de mestrado da Fundação Pedro 
Leopoldo e se propõe a disseminar novas práticas e conhecimentos a cerca do tema Comportamento 
do Consumidor de Brinquedos. 
 
Sua participação é muito importante para o êxito do nosso trabalho e suas respostas serão significativas 
para a pesquisa. 
 
1) Gênero 
 

M  F 

 
2) Estado Civil 
 

 Solteiro  Separado/divorciado 

 Casado/ União estável  Viúvo 

 
3) Idade       Anos 
 
4) Número de filhos 

  

Não tem filhos 

 

2 filhos 

 

4 filhos 

 

     

  1 filho  3 filhos  5 ou mais filhos  

 
5) Renda Salarial Familiar (salário mínimo vigente R$ 937,00) 
 

 Até 1 salário mínimo  de 4 a 5 salários mínimos 

 de 1 a 2 salários mínimos  de 5 a 10 salários mínimos 

 de 2 a 3 salários mínimos  acima de 10 salários mínimos 

 de 3 a 4 salários mínimos  

 
6) 6) A compra de brinquedos é para: 

  

Filho (s) 

 

Afilhado (s) 

 

Outros 

 

     

  Neto (s)  Amigo (s)    

  Sobrinho (s)  Doação    

 
7) Quantidade de brinquedos comprados de brinquedos comprados  Valor total da compra 
 
Brinquedo(s)  
 
8) Valor da compra 
 
R$ 
 
9) Quais os brinquedos comprados? 
 
10) Costuma comprar brinquedos durante o ano? Se sim, em quais situações? 
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11) Quando foi a última vez que comprou brinquedo? 
 
12) O que significa brinquedo para você? 

 
13) O que você espera de um brinquedo? 
14) Como você escolhe os brinquedos a serem comprados? 
 
15) Como você busca informações ou fica sabendo sobre os brinquedos que deseja comprar? 
 

16) De 1 a 10. Qual ou quais são os fatores que acha importante na escolha do brinquedo que quer 
comprar? 

 

 Preço  Funções 

 Qualidade  Marca 

 Aparência  Pedido da criança 

 Tamanho  Outros. Quais? 

 
17) Como você percebe o mercado de brinquedos? 
 
18) O que as crianças para as quais você dá presente fazem com o brinquedo que não está em uso? 
 

 Vende  Descarta no lixo 

 Doa  Outros. Quais? 

 
19) Você já comprou brinquedos pela internet? 
 

 Sim  Não 

 
20) Porque escolheu comprar brinquedo pela internet? 
 

  Comodidade  Preço  

  Variedade  Prazo de pagamento  

  Disponibilidade  Outros. Quais?  

 
21) Porque escolheu comprar brinquedo pela internet? 

 

 

 
 
22) Para encerrar, você gostaria de expressar algo sobre brinquedos ou sobre o mercado de 

brinquedos? 
 

  

  

Péssima 

  

Boa     

  Ruim   Excelente 

  Nem Ruim / Nem Boa    
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Apêndice B – Roteiro de entrevista 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA  

 

Belo Horizonte, 13 de agosto de 2018. 
 

 

Este roteiro de entrevista constitui-se de duas partes, o perfil sócio demográfico e 

questões abertas sobre o consumo de brinquedos infantil. 

 

SUJEITO DA PESQUISA 

(   ) Cliente/Lojista  (   ) Distribuidor/Atacadista (   ) Fabricante/Importador 

CARACTERIZAÇÃO DOS RESPONDENTES 

1. Sexo:  
(   )  feminino 
(   ) masculino 

2. Faixa etária:  
(   ) até 20 anos  
(   ) De 21 a 30 
(   ) De 31 a 40  
(   ) De 41 a 50 
(   ) Mais de 50 

3. Formação escolar:  
(   ) Ensino médio  
(   ) Graduação 
(   ) Especialização  
(   ) Mestrado 
(   ) Doutorado 

4. Qual sua renda mensal da 
família? 

 

(   ) Até R$ 3.000,00 

(   ) R$ 3.001,00 a R$ 5.000,00 
(   ) R$ 5.001,00 a R$ 7.000,00 
(   ) R$ 7.001,00 a R$ 9.000,00 
(   ) Acima de 9.000,00 

5. Tempo de atuação no mercado:_____________ 

6. Região de atuação:_____________________ 

CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

7. Quais os motivos para atuar nesse mercado? 

8. Quais os motivos para implantação desse negócio? 

9. Como se deu o planejamento do negócio?_________________________________ 

10. Tempo de abertura do 
negócio?_____________________ 

11. Regiao em que atua:______________ 

12. Nº de lojas: _________________ 13. Público alvo:___________________ 

QUESTÕES DA PESQUISA 

MERCADO 

14. Como é que você percebe o mercado de brinquedos nacional? 

15. Como é que você percebe o mercado de brinquedos de Belo Horizonte? 



181 

 

16. Como você percebe o relacionamento entre os participantes do canal: lojista, 
fabricante, atacado e revendedores? 

17. Quais são as facilidades para esse mercado? 

18. Quais são as dificuldades para esse mercado? 

ATUAÇÃO NO RAMO 

19. Quais os motivos para atuação nesse ramo? 

ESTRATÉGIAS 

20. Quais as principais estratégias a empresa utiliza para promover o negócio e os 
produtos? 

21. Quais as principais as principais estratégias de vendas? 

22. Que tipo de análise se utiliza para desenvolver estratégias? 

23. Qual é o posicionamento do negócio: preço baixo, benefícios e/ou variedade? 

24. Como se dá a seleção dos produtos ofertados no mercado? 

25. Como se dá a escolha de mix e produtos? 

26. Existe algum tipo de pesquisa?  
Se sim. Qual a ferramenta utilizada:________________________ 

27. Qual sua estratégia de precificação? 

28. Como se dá a escolha do canal de vendas e distribuição? 

29. Como é feita a divulgação para o cliente? 

30. De que forma o cenário político/econômico afetou o negócio e de que forma Fo 
controlado 

CARACTERÍSTICAS DO CLIENTE DE BRINQUEDOS 

31. Qual o segmento do mercado em que atua? 

32. Quais as características desse segmento? 

33. Quais as facilidades para trabalhar com esse mercado? 
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34. Quais as dificuldades para trabalhar com esse mercado? 

35. Como você percebe o consumidor/clientes desse mercado? 

36. Como você percebe a relação da criança com o brinquedo? 

37. Qual a tendência desse mercado? 

ATRIBUTOS 

38. Quais os atributos que o cliente/consumidor escolhe ou valoriza para a compra de 
brinquedos? 

39. Quais são os atributos considerado para a compra do produto: preço, novidade, 
apelo)? 

40. Qual a influência da criança na compra dos pais 

41. Qual a influência dos pais na compra da criança? 

 

Agradecemos sua participação. 

 


