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A INFLUÊNCIA DO PERSONAGEM ANIMADO NO PROCESSO DE C OMPRA DA 

CATEGORIA INFANTIL 

 

RESUMO 

 
O presente estudo tem por escopo demonstrar a influência do personagem 

infantil, veiculado pelas mídias disponíveis, sobre as crianças que são facilmente 
persuadidas, sendo assim na hora da compra elas optam por um personagem que 
está diretamente ligado a TV, computador ou gibi. No momento em que as empresas 
percebem a potencial consumista que estas crianças apresentam eles mudam o 
enfoque sobre elas, desta maneira elas passam de um publico subsidiário à um 
publico alvo. Para atingi-lo foi necessário estudar um breve referencial teórico e 
pesquisa empírica com 94 crianças, com as idades entre 6 à 10 anos, sendo 50% 
delas de escola particular e a outra metade em escola publica. A publicidade 
direcionada as crianças passou a ser mais benéfico, pois elas são um meio de 
atingir a família, visto que no dia a dia corrido dos pais, estes não passam a ter uma 
figura paterna e materna presentes, sendo assim suprem essa necessidade através 
de mercadorias desejadas pelo filho, e muitas vezes quando o pai não tem 
condições de comprar, precisa abdicar de fatores imprescindíveis à manutenção 
familiar, haja vista que em muitos casos a criança chega a ter sintomas como febre, 
devido ao desejo sobre tal produto.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

O consumismo infantil está crescendo gradativamente a cada ano em nosso 

país. Devido a isso, o marketing infantil está ocupando um espaço importante dentro 

das empresas que trabalham com os pequenos consumidores. Em um primeiro olhar 

geral sobre o consumismo infantil, evidencia que o país descuidou, seja no ambiente 

familiar ou escolar, de tratar da educação para o consumo. 

Em uma publicação de Guido Heleno pela Revista Brasileira de Administração 

(2007, p.22), ele diz que o mercado voltado para o segmento infantil, cresce 

gradativamente e empreendimentos voltados à esse publico, tem uma das mais 

altas taxas de retorno. 

 A criança está desde cedo exposta a várias mídias eletrônicas e digitais que 

implantam o desejo de consumo, os pais, por sua vez, ausentes de casa, devido o 

“corre-corre” do cotidiano, tentam suprir essa ausência de seu filho dando-lhes 

alguns agrados e presentes, desta forma a criança que já possui certo conceito de 



consumo (devido à exposição das mídias), juntamente com essa abertura que os 

pais lhes proporcionam, acabam por movimentar uma das áreas mais rentáveis do 

mercado econômico atual, a venda dos produtos voltados ao publico infantil. A 

criança começa a se sentir atraída pela propaganda nos primeiros anos, onde o que 

chama mais atenção são as cores,os contrastes  a musica  não conseguem 

distinguir nesta etapa a diferença de produto e marca, conforme a criança vai 

crescendo e a observação começa a ficar mais aguçada vai associando a 

imagem,as palavras  conseguindo distinguir a marca e o produto. 

Atualmente as crianças participam mais do planejamento familiar. Os pequenos 

escolhem a cor o carro do pai, o que ele vai comprar no mercado, as roupas que 

querem vestir, a comida que querem comer, os locais que querem conhecer, e 

outros inúmeros fatores que anteriormente eles não tinham nem conhecimento. A 

criança utiliza todo quanto é meio para conseguir o que deseja, pois quem nunca 

ouviu a criança dizer “pai compra eu vou cuidar direitinho”, ”não vou estragar” ou “vai 

durar o ano inteiro” O script é sempre o mesmo à todas as crianças direcionadas 

para aos pais. A pesquisa nos mostra que a mãe e mais fácil de ceder do que o pai, 

e quando fica um jogo de “empurra-empurra”, caso alguém fica em duvida de dizer 

não e com isso um dos dois sempre acaba cedendo. 

 

2. OBJETIVOS 

 

Esse projeto em questão visa analisar a influência das crianças sobre os pais, 

no processo de compra do material didático escolar, tal como também, até onde a 

imagem do personagem infantil influencia na escolha da criança. Identificar também 

dos personagens infantis, qual é o preferido das crianças, e analisar a relação marca 

versus personagem. 

 

3. METODOLOGIA 

O método utilizado nesse trabalho foi o quantitativo explicativo. O método 

quantitativo é muito utilizado no desenvolvimento das pesquisas descritivas, do qual 

se procura classificar e descobrir a relação entre variáveis, assim como na 

investigação da relação de causalidade entre os fenômenos: causa e efeito. Foram 

aplicados 188 questionários, sendo 94 questionários para os pais e 94 questionários 

para as crianças, em base da tabela de Arkin & Colton presente em Gil (2009, 



p.124), levando uma margem de erro de 10%. O questionário das crianças possuem 

19 questões de múltipla escolha, que foram aplicados 50% em escolas publicas 

(E.M. Disney Antonio Monzani) e a outra metade em escolas particulares (Colégio 

Fénix e Colégio CEIA). E os 94 questionários dos pais foram aplicados aos mesmos 

cujo possuíam filhos (as) matriculados em escola do primeiro ao quinto ano, 

independente se era de escola publica ou particular. Consequentemente os 94 pais 

não eram necessariamente os pais dos 94 alunos entrevistados. O questionário dos 

pais era composto de 21 questões de múltipla escolha. 

Para realização do questionário utilizou-se perguntas de fácil interpretação e 

resposta. As perguntas foram formuladas de forma objetivas e claras, para que 

assim, fossem respondidas facilmente. 

 

4. CONSUMISMO 

 

4.1. Conceituação de Consumidor  

Para atender aos objetivos do estudo voltado ao consumidor infantil, antes de 

tudo, é necessário entender o conceito de consumidor, Karsaklian (2000) diz que 

todo consumidor é um ser humano, que se alimenta, se veste, se diverte, vive. 

Todos nos somos consumidores, alguns mais que os outros, porém todos possuem 

esse pensamento de consumo. 

Algumas empresas (se não boa parte delas) não veem o consumidor apenas 

como algo que vive, mas sim como uma fonte de lucratividade.  

Já Kotler (2000) define o comportamento do consumidor, como o campo que 

“estuda como pessoas, grupos e organizações selecionam, compram, usam e 

descartam artigos, serviços, ideias ou experiências para satisfazer suas 

necessidades e desejos”.  

Consumidor também visto como cliente desempenha alguns papéis durante o 

processo de compra, Las Casas (2006), afirma isso, onde diz que os clientes tem 3 

papéis, os que compram, os que pagam e os que consomem”. Ao analisar por esse 

lado, nos deparamos que o publico alvo da pesquisa não se trata de um cliente, mas 

sim de um usuário, pois as crianças não terão a condições de comprar e pagar por 

certos produtos e serviços, porém se tornam usuários, pois mesmo não comprando, 

fazem com que seu responsável acabe comprando ou adquirindo aquilo para que o 

mesmo possa usufruir.  



Las Casas (2006), diz ainda que  possui alguns fatores que influencia muito o 

comportamento do cliente durante a compra, sendo eles o papel do iniciador, do 

influenciador, do decisor, do comprador e do usuário. Iniciador é quem da inicio ao 

processo da compra, pode ser qualquer estimulo externo ou mesmo interno. Já o 

influenciador pode ser qualquer fonte que goze de credibilidade e que tenha 

influencia na decisão de compra. O Decisor é quem realmente decide o que 

comprar, muitas vezes decisor e comprador são os mesmos, mas não é 

necessariamente sempre assim.  

Já o comprador é quem realmente paga pelo produto, quem realmente 

desembolsa para adquirir o produto. E por ultimo temos os usuários, que são as 

pessoas que iram consumir o produto, independente se participou ou não das 

etapas anteriores, que são as crianças, onde participando ou não do processo da 

compra de seu material didático, usufrui do mesmo perante o ano todo. Mas para 

entender o consumidor é necessário que se entenda ainda que se diferenciam por 

preferências, gostos, opiniões e campos de interesse.  

O estudo do comportamento do consumidor busca observar e analisar essas 

diferenças do indivíduo-consumidor para suprir as necessidades individuais bem 

como do grupo ao qual ele pertence. 

A gestão voltada à venda é um segmento complexo, pois além de analisar um 

perfil de consumidor, é necessário também saber que tipo de marketing deverá ser 

utilizado para atingir o público desejado. As empresas pesquisam as necessidades 

das pessoas e procuram oferecer produtos e serviços que satisfaçam essas 

necessidades e tornem a vida mais fácil, contribuindo para elevar o padrão de vida 

sociedade.  

Mattar (1997) diz que o marketing pode ser descrito de três dimensões 

diferentes, sendo elas de forma filosófica, funcional e operacional. Dimensão 

filosófica refere-se à orientação para o consumidor. Dimensão funcional de 

marketing diz respeito a troca. E dimensão operacional diz respeito ao que precisa 

ser feito em termos de administração para promover as trocas que visam a 

satisfação das necessidades e dos desejos dos consumidores. 

Não podemos ignorar que o marketing é algo variável, e que possui alguns 

fatores que pode vir a alterar nas nossas decisões. 

Basta (Darci et al, 2006) cita os 4 Ps do marketing, dentre eles, o produto que é 

um conjunto de benefícios que satisfaz um desejo ou uma necessidade do 



consumidor e pelo qual ele está disposto a pagar em função a sua disponibilidade de 

recursos. O preço que é o valor agregado que justifica a troca. A transferência de 

posse de um produto é planejada e adequada por esse elemento (valor percebido 

versus custo versus benefícios). Já a praça é o local ou o meio pelo qual é oferecido 

o produto. Aqui, trata-se de planejar e administrar onde, como, quando e sob que 

condições o produto será colocado no mercado. E por ultimo promoção que é 

estabelecer diversas formas de comunicação que visa promover os seus produtos, 

serviços, benefícios, valores e marca, bem como fortalecer o relacionamento em 

longo prazo. 

Os personagens infantis servem para cativar as crianças, assim eles servem 

como modelos para as crianças seguirem. 

 Montigneaux (2003) divide os personagens infantis em algumas categorias: 

 

      Figura 1: Categorias de personagens infantis 

Os personagens 

humanos 

Grande vantagem da representação humana é 

que tem um grande poder de servir como 

exemplo, transmitindo valores morais como 

lealdade, amizade e outros. Porem a grande 

desvantagem é que após os 5(cinco) anos de 

idade a identificação das crianças com o 

personagem tem um fator determinante, o sexo. 

Um bom exemplo de personagens humanos, é a 

Turma da Mônica; 

Os personagens 

animais 

Vai a fundo ao imaginário da criança a qual cria 

uma relação afetiva e de cumplicidade imediata 

com o personagem. Porem deve ser muito bem 

definido a questão sobre personagens reais e 

fictícios, pois fazem grande diferença na 

persuasão quando se tratam de personagens 

animais, principalmente entre faixas etárias 

distintas. Como por exemplo a Turma do Ursinho 

Pooh; 

Os personagens reais 

É comprovado que traços realistas não 

mobilizam de forma afetiva as crianças em geral, 

de maneira que para alguns objetivos da marca 

ou para um público maior de 9(nove) anos esse 

tipo de personagem não seria o mais eficaz. Os 



personagens reais podem ser humanos ou 

animais. Como o Sitio do Pica-Pau Amarelo por 

exemplo. 

Personagens Fictícios 

Transmite muito mais expressividade e 

afetividade às crianças, que dessa forma se 

sentem mais seduzidas e atingidas 

emocionalmente. Os personagens fictícios 

podem ser humanos ou animais, assim já tendo 

sido representados acima. Como por exemplo: 

Saci-Pererê (Sitio do Pica-Pau Amarelo). 

                   Fonte: Adaptado de Montigneaux (2003) 

 

5. ANÁLISE DE RESULTADOS  

 

Das 94 crianças analisadas, 62% eram do sexo feminino, e tinham como 

personagem infantil preferido a Barbie, com uma porcentagem de 76% das meninas 

entrevistadas, e dos materiais didáticos a mochila e o caderno tem que possuir a 

estampa do seu personagem preferido. Já os 36 meninos que responderam ao 

questionário (38% do total), 68% responderam que o personagem infantil favorito era 

o Ben 10, e que dos materiais didáticos que utilizam durante o ano, a mochila tem 

que ter a estampa do seu personagem favorito. Ao indagar as crianças sobre o que 

fazer para conseguir o produto desejado, 68% de ambos dos sexos, disseram que 

fazem “birra” para os pais, comprarem o que deseja. Ao comparar com a resposta 

dada pelos pais, sobre o que eles fazem quando seus filhos insistem na compra de 

um determinado produto, aproximadamente 58% disseram que compram o produto 

logo de cara, para evitar os “escândalos” dos filhos. O que nos retrata muito bem 

que as técnicas que as crianças aplicam sobre os adultos, realmente geram um 

resultado positivo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

       Fonte: Pesquisa de campo 

 

Dos 6% que disseram que ajudariam com as tarefas de casa, todas eram do 

sexo feminino, alguns ficaram em duvidas entre responder fazer birra ou implorar 

varias vezes. 

 

             Fonte: Pesquisa de campo 

 

Muitos pais tentam convencer os 

sucesso. As crianças de hoje em dia já tem opinião formada do que querem ou não 

comprar. 

O valor pago pelos pais nos materiais didáticos de seus filhos, nem sempre é 

pago à vista, o que nos indica que para agrada

comprometendo a renda familiar, tendo que optar por meio de parcelamento a 

compra do material da criança.

Segundo os dados coletados, 60% dos pais entrevistados, passam mais de 

8horas, ausentes na vida de seus filhos, dev

pesquisadas 48%, disseram ficar mais de 6horas em frente à TV (ou qualquer outro 

veiculo de mídia). Conforme podemos analisar com a maior ausência dos pais, a 

O que fazer quando seu filho insiste 

em comprar determinado produto 

6%

O que fazer quando quer determinado 

Fazer Birra

Fonte: Pesquisa de campo – 2013 

Dos 6% que disseram que ajudariam com as tarefas de casa, todas eram do 

sexo feminino, alguns ficaram em duvidas entre responder fazer birra ou implorar 

Pesquisa de campo - 2013 

Muitos pais tentam convencer os filhos a comprar outros produtos, porém sem 

sucesso. As crianças de hoje em dia já tem opinião formada do que querem ou não 

O valor pago pelos pais nos materiais didáticos de seus filhos, nem sempre é 

pago à vista, o que nos indica que para agradar os gostos de seus filhos, acabam 

comprometendo a renda familiar, tendo que optar por meio de parcelamento a 

compra do material da criança. 

Segundo os dados coletados, 60% dos pais entrevistados, passam mais de 

8horas, ausentes na vida de seus filhos, devido ao emprego. Das crianças 

pesquisadas 48%, disseram ficar mais de 6horas em frente à TV (ou qualquer outro 

Conforme podemos analisar com a maior ausência dos pais, a 

58%
23%

17%
2%

O que fazer quando seu filho insiste 

em comprar determinado produto 

Compra o produto logo de cara

Dialoga com a criança em seguida compra

Convence a criança a comprar outra coisa

Simplesmente não compra

68%

24%

2%

O que fazer quando quer determinado 

produto - (Crianças)

Implorar Varias Vezes Prometer Ajudar em Casa

Dos 6% que disseram que ajudariam com as tarefas de casa, todas eram do 

sexo feminino, alguns ficaram em duvidas entre responder fazer birra ou implorar 

 

filhos a comprar outros produtos, porém sem 

sucesso. As crianças de hoje em dia já tem opinião formada do que querem ou não 

O valor pago pelos pais nos materiais didáticos de seus filhos, nem sempre é 

r os gostos de seus filhos, acabam 

comprometendo a renda familiar, tendo que optar por meio de parcelamento a 

Segundo os dados coletados, 60% dos pais entrevistados, passam mais de 

ido ao emprego. Das crianças 

pesquisadas 48%, disseram ficar mais de 6horas em frente à TV (ou qualquer outro 

Conforme podemos analisar com a maior ausência dos pais, a 

O que fazer quando seu filho insiste 

em comprar determinado produto 

O que fazer quando quer determinado 

Prometer Ajudar em Casa Outros



criança a suprir a ausência 

animados ou séries) como exemplo a ser seguido.

 

Fonte: Pesquisa de campo 

 

Os pais quando indagados se iam acompanhados 

seus filhos e com quem 

membros da família, dentre eles os mais citados foi o cônjuge

o filho, 10% dos pais costumam fazer as compras dos materiais didáticos dos filhos 

com outros pais de alunos.

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

O que se pode constatar com o decorrer dessa pesquisa, é que as crianças 

possuem um poder decisivo muito forte, em relação aos adultos. Os adultos por sua 

vez, não se davam conta, que eram manipulados pelas crianças tão facilmente.

O maior tabu atrás do consumismo infan

oferecer as crianças o que eles não tinha

dos questionários, muitos falaram que só fazem

condições, querem dar “luxos” 

Também pode-se constatar que devido a 

ausentes de casa devido os trabalhos querem

esses “mimos” para os pequenos. P

analisar o comportamento das crianças, isso 
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Acompanhamento do filho na compra dos 

criança a suprir a ausência dos mesmos, se apega a seres fictícios (

animados ou séries) como exemplo a ser seguido. 

Pesquisa de campo - 2013 

Os pais quando indagados se iam acompanhados às compras do material de 

seus filhos e com quem iam, 66% disseram que vão acompanhados de outros 

membros da família, dentre eles os mais citados foi o cônjuge, 22% vão apenas com 

o filho, 10% dos pais costumam fazer as compras dos materiais didáticos dos filhos 

com outros pais de alunos. 

SIDERAÇÕES FINAIS 

constatar com o decorrer dessa pesquisa, é que as crianças 

possuem um poder decisivo muito forte, em relação aos adultos. Os adultos por sua 

vez, não se davam conta, que eram manipulados pelas crianças tão facilmente.

O maior tabu atrás do consumismo infantil está no pensamento dos pais, ao 

oferecer as crianças o que eles não tinham na infância deles, durante a aplicação 

dos questionários, muitos falaram que só fazem isso por que já que possuem 

condições, querem dar “luxos” às crianças, coisa que eles nunca 

se constatar que devido a cada dia os pais estarem 

ntes de casa devido os trabalhos querem suprir essa ausência, comprando

esses “mimos” para os pequenos. Para os pais, isso parece ser normal, porém ao 

analisar o comportamento das crianças, isso às induz a consumi

Acompanhamento do filho na compra dos 

materiais  escolares

Vou sozinho

Vou apenas com meu (s) Filho 

(s)

Vou com pais de outros 

alunos

, se apega a seres fictícios (tanto desenhos 

 

s compras do material de 

que vão acompanhados de outros 

, 22% vão apenas com 

o filho, 10% dos pais costumam fazer as compras dos materiais didáticos dos filhos 

constatar com o decorrer dessa pesquisa, é que as crianças 

possuem um poder decisivo muito forte, em relação aos adultos. Os adultos por sua 

vez, não se davam conta, que eram manipulados pelas crianças tão facilmente. 

está no pensamento dos pais, ao 

na infância deles, durante a aplicação 

por que já que possuem 

 tiveram.  

os pais estarem mais 

suprir essa ausência, comprando 

ara os pais, isso parece ser normal, porém ao 

s induz a consumir cada vez mais, e 

Acompanhamento do filho na compra dos 

Vou apenas com meu (s) Filho 

Vou com pais de outros 



se como criança já pensa desta forma, quando se tornar adulta, irá formar a maior 

massa consumista de todos os tempos.  

 

 

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

BASTA, Darci et al. Fundamentos de marketing . 7ª Edição. Rio de Janeiro Editora 
FGV, 2006. 
 
GIL, Antonio Carlos. Como Elaborar Projetos de Pesquisa.  4ª Edição. Editora 
Atlas. São Paulo, 2009. 
 
KARSAKLIAN, Eliane. Comportamento do Consumidor . 2ª Edição. Editora Atlas. 
São Paulo, 2000. 
 
KOTLER, Philip. Administração de Marketing.  Análise, Planejamento, 
Implementação e Controle. 5ª Edição. São Paulo: Atlas, 1998. 
 
LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Administração de Marketing: Conceitos, 
Planejamento e Aplicações a Realidade Brasileira. São Paulo: Atlas, 2006. 
 
MATTAR, Fauze Najib. Pesquisa de Marketing . Metodologia, Planejamento. 
Volume 1, 4ª Edição. São Paulo: Atlas, 1997. 
 
MONTIGNEAUX, Nicolas. Público-Alvo: criança ; a força dos personagens para 
falar com o consumidor infantil. Rio de Janeiro: Negócio, 2003. 
 
Revista Brasileira de Administração . Publicação Bimestral do Conselho Federal 
de Administração. Julho/Agosto de 2010. 
 


