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1. RESUMO 

Este estudo teve como objetivo identificar o grau de influência exercido pelo 

consumidor infanto-juvenil na decisão das compras das famílias na cidade de 

Jales/SP. O público infanto-juvenil sente-se atraído pela “necessidade” de se 

enquadrar nos grupos de referências que estão inseridos ou que influenciam em sua 

capacidade de terem um desejo. A metodologia utilizada teve por base o 

levantamento bibliográfico e pesquisa estatística, os dados foram coletados por meio 

de questionários. Verificou-se que os filhos exercem grande influência no processo 

decisório no âmbito familiar, principalmente quando esta relação de compra é 

realizada com a mãe, a influência é muito mais expressiva. Constatou-se que é 

majoritária a influência no setor de alimentação, o setor de vestuário e brinquedos 

também sofrem grande influência no ato da compra quando os genitores os levam 

para realização da mesma. 

Palavras-chave: consumidor infantil, influência, grupos de referência. 

2. INTRODUÇÃO 

Apesar de aparentemente simples, o consumidor diante de uma situação de 

compra, age em decorrência de uma série de influências de ordem interna ou 

externa. O estudo do comportamento do consumidor é o resultado de várias ciências 

que tentam compreender as ferramentas necessárias, para gerenciamento de 

compras, entre elas estão: psicologia, sociologia, economia, e antropologia. 

Para tanto o presente estudo teve como foco identificar qual o grau de 

influência exercido pelo público infanto-juvenil no processo decisório de compra no 

âmbito familiar. Uma vez que o consumidor infantil esta cada vez mais se 

destacando e interferindo nos hábitos de compras das famílias. 

A metodologia utilizada teve por base o levantamento bibliográfico e pesquisa 

estatística, os dados foram coletados por meio de questionários contendo 11 

questões semi-fechadas,  a amostra selecionada foi de 98 entrevistados de forma 

aleatória, extraído de um universo “população” de 5.759,00 crianças e adolescentes 

de acordo com o Censo do IBGE 2010, com idades entre 1 a 14 anos, tendo como 

base para o cálculo a tabela de Arkin & Colton, com margem de erro de 10%, o 

questionário foi aplicado na cidade de Jales/SP. 
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Outra importante constatação é que a decisão de compra das famílias 

atualmente é interferida por diversos grupos de referência: como amigos, colegas de 

trabalho e a própria família, notando-se também a importância dos profissionais de 

marketing na concepção deste processo. 

 

3. OBJETIVOS 

Este estudo tem por objetivo identificar o grau de influência exercido pelo 

consumidor infanto-juvenil na decisão de compras das famílias na cidade de 

Jales/SP. Para o alcance do mesmo têm-se como objetivos específicos: identificar a 

opinião dos genitores sobre o quanto eles acreditam que suas criança/adolescentes 

podem influenciá-los no ato da compra; identificar em qual faixa de idade a 

criança/adolescente exerce maior influência sobre seus genitores; identificar em 

quais setores essa influência é mais relevante. 

4. METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento do presente estudo foi feito um levantamento 

bibliográfico sobre o assunto proposto. O método utilizado para coleta de dados foi o 

estatístico, para traduzir de forma precisa e quantitativa as informações e dados 

colhidos por meio de questionário com 11 questões semi-fechadas, aplicado de 

forma aleatória para 98 entrevistados. A aplicação do questionário foi no período de 

01 a 31 de maio de 2014 das 16h00min às 17h00min, onde a localidade escolhida 

foi à área central da cidade de Jales/SP, pelo fato de se concentrar maior fluxo de 

movimentação dos genitores juntos com as crianças/adolescentes pelo motivo 

também de ser o local de lojas de brinquedos (varejos), supermercados e lojas de 

vestuários, contribuindo assim com a aplicação e o andamento da pesquisa de 

campo. 

O mapeamento desses genitores foi feito pelo processo de amostragem, 

utilizando para isso a tabela de Arkin & Colton, segundo Gil (2009, p.124). Com 

amostragem dentro da margem de erro equivalente a 10 %, uma vez que a 

população infanto-juvenil de Jales/SP é de 5.759, segundo Censo do IBGE de 2010, 

considerando crianças e adolescentes com idades de 1 a 14 anos.  
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5. DESENVOLVIMENTO 

5.1. MARKETING 

5.1.1. O marketing e suas aplicações 

Segundo Kotler (1998) o conceito de marketing é uma filosofia empresarial e 

foi por volta dos anos 50 que os pontos centrais de marketing se tornaram sólidos. 

Esse conceito assume a chave para atingir as metas organizacionais que consistem 

em ser mais eficazes do que os concorrentes para integrar as atividades de 

marketing, satisfazendo assim, as necessidades e desejos dos mercados-alvo.  No 

entanto os consumidores aprendem a consumir por conta  das informações quem 

tem acesso ou lhe são “empurradas”.  

Para GIGLIO (2002, p.216) “a idéia de infância tal como entendemos hoje, é 

um dos resultados das revoluções cultural e industrial do século passado”. Para o 

autor os profissionais do marketing perceberam a mudança de comportamento dos 

jovens e sua relação com o consumo cada vez mais cedo. Sendo assim, não nos 

surpreende que esses profissionais estejam cada vez mais focados no público 

infantil.  

Isso ocorre, pois segundo Sampaio (2000) a publicidade passou a reconhecer 

as crianças como um consumidor potencial que tem um poder de persuasão sobre 

as compras de produtos infantis, e influencia nas compras de itens para a família. 

Dessa forma, “o mercado deseja as crianças, necessita delas, e elas são cortejadas 

pelo convite e aceitam com prazer” (UNDERHILL, 2009, p. 162). Os profissionais de 

marketing descobriram um nicho de mercado precioso. 

Na atualidade, as crianças vão aos poucos tendo consciência de que possuir 

um produto pode ser atribuído à satisfação momentânea de um desejo que não tem 

correlação com uma necessidade. Essa perspectiva infantil dá-se através da 

observação do comportamento de seus genitores e da influência das propagandas 

na qual a família é submetida diariamente. A vontade ou desejo de adquirir produtos 

ou serviços não é inata, assim como não nascemos consumidores, mas aprendemos 

a sê-los. É um aprendizado dentro de um contexto social e cultural. 
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As crianças são capazes de citar as marcas utilizadas em sua casa, mesmo 

que não usem diretamente. Tais descobertas são surpreendentes, pois sabemos 

que a memorização de uma criança é mais gráfica do que verbal, por isso a marca 

não seria o primeiro fator a lhe chamar a atenção. Por isso, uma das ações, 

mercadológicas mais eficazes para estes públicos são as associações do nome ou 

desenho de um personagem infantil ou ainda um símbolo, pois aumentam a 

capacidade de memorização por parte do publico infanto-juvenil. 

A embalagem é outra ferramenta eficiente na escolha dos produtos, pois ela é 

que “dá vida” ao produto através dos personagens, nomes, cores, logotipos, locais 

específicos, tudo para seduzir este público tão almejado. Algumas redes, 

entendendo isto criam ambientes infantis como por exemplo os play grounds do Mc 

Donald´s, as áreas de jogos e diversão dentro dos Shoppings Centers, há também o 

exemplo dos espaços para festas infantis de aniversario dentro das lojas da rede 

Habib´s. Ações como estas e outras inúmeras fortalecem os vínculos das empresas 

com estes consumidores. Dentro do contexto de ações mercadológicas, as 

empresas não querem apenas vender produtos e serviços para os consumidores 

infanto-juvenis, querem acima de tudo fidelizá-los.       

5.2. O consumidor no processo de compra  

Para lançar produtos no mercado, se faz necessário compreender o motivo e 

a maneira pela qual os consumidores realizam suas compras. Compreender este 

processo trará grandes resultados e atender com excelência os desejos e 

necessidades dos mesmos. 

Segundo Kotler (1998) o comportamento do consumidor estuda como 

pessoas grupos e organizações, selecionam, compram, usam e descartam produtos 

e serviços, idéias ou experiência para satisfazer suas necessidades de seus 

desejos, diz também que o processo de compra começa quando o consumidor 

identifica um problema ou necessidade. Ele percebe a diferença entre sua situação 

real e uma situação desejada. 

Todos nós possuímos muitas necessidades e desejos, mas, pensar sobre tais 

necessidades pode ajudá-lo a ver que os benefícios os consumidores podem buscar 
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em um composto de marketing. Alguns psicólogos argumentam que uma pessoa 

pode ter varias razões para comprar ao mesmo tempo. Maslow é bem conhecido por 

sua hierarquia de cinco níveis de necessidades (fisiológicas, segurança, sociais, de 

estima e auto-realização). Conforme a figura abaixo segundo (Maximiano, 2000, 

pg.351). 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Pirâmide da hierarquia das necessidades, segundo Maslow. ....................... 

Fonte:  Adaptado de Maximiano, 2000....................................................................................... 

            Muitas necessidades são culturalmente ou socialmente aprendidas. A 

necessidade de alimento, por exemplo, pode levar a muitos desejos específicos de 

alimentos. Alguns críticos argumentam que os esforços de marketing encorajam as 

pessoas a gastar dinheiro em desejos aprendidos, totalmente não relacionados às 

suas necessidades básicas. 

De acordo com Engel, Blacwell e Miniard (2000), a tomada de decisão do 

consumidor sofre influencia de diversos fatores e determinante que se encontram 

subdivididos em três categorias, a saber: diferenças individuais, processos 

psicológicos e influências ambientais. O primeiro fator da categoria esta relacionada 

com o conhecimento, atitudes, personalidade e estilo de vida do consumidor. Já o 

segundo fator por sua vez esta caracterizado pelos processos das informações, 

aprendizagem, mudança de atitude e comportamento do consumidor. No entanto, a 

terceira categoria esta relacionada ao ambiente onde exerce influência sobre o 

comportamento do consumidor por meio da cultura, classe social e família. 
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A tomada de decisão leva em consideração o papel exercido pelos indivíduos 

no processo de compra. Para Engel, Bleckwell e Miniard (2000, p.479); “papeis 

expressivos envolvem apoiar outros membros da família e expressar as 

necessidades estéticas ou emocionais da família”. 

Limeira (2008) aponta estudos sobre a decisão de compra familiar, nos quais 

as crianças exercem “peso” expressivo em diferentes decisões. As influências das 

crianças normalmente acontecem quando elas são as próprias usuárias e quando 

possuem mais informação do que os pais sobre determinados produtos, como 

eletrônicos e mídias. 

os filhos sem duvidas fazem diferença nas decisões 
familiares[...]. Mesmo quando os filhos não dominam o 
processo de decisão, eles têm o potencial de formar aliança 
com o marido ou com a esposa para produzir uma decisão 
“majoritária” (MOWEN; MINOR, 2003, P.275).                         

5.3. Grupos de referência ............................................................................................                                                                                                                

.                                                                                                                                     

............Kotler (1998) indica que os grupos de referência de uma pessoa 

compreendem todos os grupos que tem influência direta ou indiretamente sobre as 

atitudes ou comportamento das pessoas.  

Grupos de referência são grupos de pessoas que influenciam os 

pensamentos e comportamento de um consumidor. Por exemplo, os adolescentes 

costumam usar seus amigos como grupo de referência para decidir que roupas são 

atraentes ou se determinado local de diversão é aconselhável, segundo Churchill e 

Peter, 2000. 

A tomada de decisão leva em consideração o papel exercido pelos indivíduos, 

no processo de compra. O conceito de papel, segundo MOWEN e MINOR (2003), 

consiste nos comportamentos específicos de uma pessoa em dada situação de 

compra. E conforme Engel ,Blackwell e Miniard (2000), as decisões de consumo de 

uma família podem envolver ate cinco papeis distintos, sendo que estes podem ser 

assumidos pelo pai, pela mãe, pelos filhos ou por outras pessoas que residem no 

mesmo domicilio. 



 

6. RESULTADOS 

Por meio da análise

se que dentre os entrevistados 30%

feminino, verificou-se que 45% 

divorciados. Constatou-se ainda que

entre 20 a 30 anos, 36% tem entre 30 a

Quanto à renda: 50% dos genitores entrevistados ganham de 1 à 2 

ganham de 3 à 4 salários

entrevistados ganham acima de 8 

dos entrevistados são pais ou mães da 

avós e 5% tenham outro tipo de parentesco

crianças/adolescentes têm

anos e 17%  até 3 anos.

costumam levar as crianças/ adolescentes 

los, 11% raramente levam e enquanto que 4% dos entrevistados nunca levam as 

crianças/adolescentes.  

Um dado que chamou a atenção

crianças/adolescentes tem na decisão da compra,

admitiram que sempre “sofrem” alguma influência no ato da compra, 37% afirmaram 

que às vezes eles os 

sofreram algum tipo de

criança/adolescente tem maior influência durante o processo de compra e enquanto 

que 21% afirmaram ter maior poder de influência antes que a mesma seja efetuada.

Figura 2 – Influência da crianç
Fonte: A influência que os filhos exercem sobre os genitores no ato da compra, 2014
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lise dos dados coletados, tabulados e analisados

que dentre os entrevistados 30% são do sexo masculino e 70

que 45% são casados, 17% são solteiros, 15%

se ainda que 42% dos entrevistados pertencem a

entre 20 a 30 anos, 36% tem entre 30 a 40 anos, 14% tem acima de 40 anos

dos genitores entrevistados ganham de 1 à 2 

salários, 10% ganham de 5 à 7 salários 

entrevistados ganham acima de 8 salários. Foi possível constatar também que 

dos entrevistados são pais ou mães da criança/adolescente, 21% são tios, 14% são 

avós e 5% tenham outro tipo de parentesco. Verificou-

êm entre 8 a 12 anos, 26% entre 13 a 14 anos, 25% de 4 

anos e 17%  até 3 anos. Tem-se também que 50% dos entrevistados

as crianças/ adolescentes às compras, 36% sempre costumam lev

los, 11% raramente levam e enquanto que 4% dos entrevistados nunca levam as 

 

Um dado que chamou a atenção quanto a influência que as 

dolescentes tem na decisão da compra, é que 47% dos genitores 

sempre “sofrem” alguma influência no ato da compra, 37% afirmaram 

 influenciam, 9% raramente e 7% afirmaram 

tipo de influência. Dos entrevistados 79% disseram que a 

criança/adolescente tem maior influência durante o processo de compra e enquanto 

que 21% afirmaram ter maior poder de influência antes que a mesma seja efetuada.

Influência da crianças/adolescentes na decisão da compra
Fonte: A influência que os filhos exercem sobre os genitores no ato da compra, 2014
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analisados, constatou-

do sexo masculino e 70% são do sexo 

solteiros, 15% são 

pertencem a faixa etária 

40 anos, 14% tem acima de 40 anos. 

dos genitores entrevistados ganham de 1 à 2 salários, 39% 

 e apenas 1% dos 

Foi possível constatar também que 59% 

criança/adolescente, 21% são tios, 14% são 

-se que 32% das 

14 anos, 25% de 4 a 7 

50% dos entrevistados às vezes 

compras, 36% sempre costumam levá-

los, 11% raramente levam e enquanto que 4% dos entrevistados nunca levam as 

influência que as 

47% dos genitores 

sempre “sofrem” alguma influência no ato da compra, 37% afirmaram 

9% raramente e 7% afirmaram que nunca 

revistados 79% disseram que a 

criança/adolescente tem maior influência durante o processo de compra e enquanto 

que 21% afirmaram ter maior poder de influência antes que a mesma seja efetuada. 

.                               
as/adolescentes na decisão da compra 

Fonte: A influência que os filhos exercem sobre os genitores no ato da compra, 2014. 
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Figura 3 - Grau de influência nos setores 

.     

              .                                                

Fonte: A influência que os filhos exercem sobre os genitores no ato da compra, 2014 

No que diz respeito à alimentação, verifica-se que 55% dos genitores sofrem 

influência no momento da compra, 38% afirmaram sofrer muita influência e apenas 

7% disseram que não há nenhum tipo de influência em relação à alimentação. 

Em relação ao vestuário, este tipo de produto possui influência da criança/ 

adolescente em cerca de 55% de muita influência, enquanto que 38% sofre algum 

tipo de influência nas preferências e 7% afirmaram que não sofrem a influência no 

ato da compra. 

No que diz respeito a brinquedos, os genitores disseram que 63% deste 

produto há muita influência no ato da compra, 24% afirmaram que ao adquirir este 

produto à criança/adolescente não os influenciam. 

Em relação ao material escolar, 47% não recebem nenhum tipo de influencia 

no ato da compra deste produto, 37% dos genitores recebem influência e apenas 

16% afirmaram tem muita influência no momento da compra. 

55%
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Em relação a outros tipos de produtos, verificou-se que 53% dos genitores 

são influenciados pelas crianças/adolescentes, 45% disseram que não sofrem 

nenhuma influência no ato da compra e 3% afirmaram serem muito influenciados. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As mudanças ocorridas na estrutura familiar influenciaram também na 

maneira como a própria família faz suas compras. O processo decisório antes, 

durante e depois da compra ficou cada vez mais suscetível à influência infanto-

juvenil. As preferências das crianças e adolescentes produzem grande impacto, 

principalmente de algum bem durável. Os genitores levam desde muito cedo seus 

filhos para fazerem compras e como consequência disso, os mesmos, se desperta 

cada vez mais cedo para o mercado consumidor. 

Os resultados da pesquisa sugerem que o consumidor infanto-juvenil, está 

cada vez mais se destacando no processo decisório de compra dentro do âmbito 

familiar. Neste contexto, destacam-se também os grupos de referências como 

amigos parentes e pessoas que estão em evidência no esporte, cinema ou afins, e a 

própria família influenciam na formação do perfil de consumo dessas crianças ou 

adolescentes. Isso influencia na abordagem que os profissionais de marketing irão 

traçar estratégias de mercado para atender este público importante. 

Outro lado relevante da pesquisa foi apontar a influência que os genitores 

“sofrem” da parte dos filhos, 47% dos pais ou cuidadores entrevistados afirmaram 

ceder na hora da compra. Dentre os dados apurados, também foram identificados 

que a faixa etária que o filho exerce maior influência sobre seus genitores está entre 

8 à 12 anos. Modelos, cores e marcas são os principais tipos de opiniões dos filhos 

em relação a produtos adquiridos pelos pais e assim a alimentação, vestuário, 

brinquedos materiais escolares tem mais relevância. 

Ao considerar que as predominâncias dos produtos que as crianças e 

adolescentes mais opinam são para o consumo próprio, nota-se pelos dados 

colhidos pelo presente estudo que eles ganharam o direito de serem ouvidos, sendo 

assim reconhecidos como indivíduos. O estudo também possibilitou a identificação 

do perfil das famílias que aceitam maior participação dos filhos nas compras. 



   

10 

 

O tema abordado representa uma área com elevado potencial de descobertas 

e pesquisas, nesse sentido, sugere-se a realização de novos estudos, buscando 

assim ampliar o conhecimento sobre “essa influência” e também sobre o perfil dos 

pais e dos consumidores infanto-juvenis. Uma possibilidade e a aplicação da 

pesquisa em lugares onde pais/genitores dividem consumo e lazer, como por 

exemplo, shoppings centers. 

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

CHURCHILL, G.A.Jr; PETER. J.P. Marketing: criando valor para os clientes . São 
Paulo: Saraiva, 2000. 
 
ENGEL, J. F.; BLACKWELL, R. E. e MINIARDI, P. W. Comportamento do 
consumidor.  Rio de Janeiro: LTC Editora, 2000. 
 
GIGLIO, E. O Comportamento do Consumidor . 2. Ed. São Paulo: Pioneira 
Thomson Learning, 2002. 
 
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de Pesquisa . 4º Edição. Editora 
Atlas. São Paulo, 2009. 
 
IBGE. Censo 2010. Sinopse do Censo Demográfico 2010, São Paulo . Disponível 
em: http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/calendario.shtm. 
Acesso em: 24/04/2014. 
 
KOTLER, Philip. Administração de Marketing: Análise dos mercados 
consumidores e do  comportamento do comprador . 5° ED. São Paulo: Atlas S.A, 
1998. 
 
LIMEIRA,T.M.V. Comportamento do consumidor brasileiro . São Paulo: Saraiva, 
2008. 
 
MAXIMIANO, Antônio Cesar Amaru. Introdução à Administração.  5.ed. rev.e ampl- 
São Paulo: Atlas, 2000. 
 
MOWEN,J.C.; MINOR, M.S. Comportamento do consumidor . São Paulo: Pretence 
Hall, 2003. 
 
SAMPAIO, I.S.V. Televisão, Publicidade e Infância . São Paulo: Ana Blumme, 
2000. 
 
UNDERHILL, P. Vamos às compras !: a ciência do consumo nos mercados globais. 
Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 


