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EPÍGRAFE
O verbo no infinito

Ser criado, gerar-se, transformar
O amor em carne e a carne em amor; nascer
Respirar, e chorar, e adormecer
E se nutrir para poder chorar

Para poder nutrir-se; e despertar
Um dia à luz e ver, ao mundo e ouvir
E começar a amar e então sorrir
E então sorrir para poder chorar.

E crescer, e saber, e ser, e haver
E perder, e sofrer, e ter horror
De ser e amar, e se sentir maldito

E esquecer tudo ao vir um novo amor
E viver esse amor até morrer
E ir conjugar o verbo no infinito...

Vinicius de Moraes
(Rio de Janeiro, 1962)
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RESUMO
O mercado de brinquedos por um lado aproveita-se da força de marcas e personagens
adorados pelas crianças licenciando seus produtos. Do outro lado, brinquedos não licenciados
brigam nas gôndolas das lojas pela preferência daquela criança ou adulto que está decidindo a
compra. Então, neste momento a indústria se questiona: o que faz com que a criança ou o
adulto escolha pelo brinquedo A ou B? Diante dessa questão, este trabalho tem como objetivo
compreender a dinâmica do processo de compra de brinquedos para a primeira infância e seus
fatores de influência. Os métodos utilizados incluíram pesquisa qualitativa, a partir de
observação de campo em 23 lojas de brinquedos em diferentes cidades brasileiras e
quantitativa a partir da aplicação de questionário estruturado (survey). Os sujeitos são
consumidores de brinquedos, majoritariamente pais de crianças na primeira infância, entre 0 e
6 anos. A interpretação do material coletado seguiu os preceitos da análise de conteúdo. Os
principais resultados obtidos mostram que os observados e entrevistados acreditam que o
brinquedo tem papel fundamental na educação das crianças, embora o conceito de educação
apareça estritamente associado a atividades relacionadas à alfabetização, e não de forma mais
ampla, como por exemplo, incluindo a frequência de compra fora de ocasiões especiais, que
também faz parte da educação em relação ao comportamento e disciplina da criança. Além
disso, demonstram dúvida na hora da escolha sobre qual brinquedo comprar e reconhecem
que em determinados momentos compram aqueles que não são de caráter educativo.
Concluindo, podemos dizer que, embora a indústria e as marcas de brinquedos estudem este
mercado, pouco exploram os atributos educativos dos brinquedos no que concerne às fases de
desenvolvimento da criança nesta etapa da vida (primeira infância). A falta de informação nos
meios de comunicação, lojas e embalagens não contribui suficientemente para orientar e
solucionar dúvidas por parte do consumidor no momento da escolha.

Palavras-chave: Primeira infância; Comportamento de consumo parental; Varejo; Brinquedos.
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ABSTRACT
The traditional toys market on the one hand takes advantage of the strength of brands
and known characters using licenses in their products. On the other hand, no licensed toys
fight on the shelves of stores for the preference of that child or adult who is deciding which
one to buy. So, at this point the industry asks itself: to the child or the adult, what are the main
reasons for choosing toys? Beyond to this question, the objective of this study is to understand
the dynamics of the process of buying toys for infants and their influence factors. The
methods used were qualitative research, from field observation in 23 toy stores in different
Brazilian cities and quantitative from the application of structured questionnaire (survey). The
subjects are consumers of toys, mostly parents of children between 0 and 6 years old. The
interpretation of the collected material followed the precepts of content analysis. The main
results were observers and interviewees believe that the toy plays a fundamental role in the
education of children, although, in this study, the concept of education seems to be related
only to formal education, given the frequency of buying off special occasions. The consumers
are doubtful when choosing which toy to buy and recognize that at certain times they buy
those that are not educational. In conclusion, the industry and toy brands study this market,
however, they do not exploit the educational attributes of toys regarding to the developmental
phases of the child at this stage of life (up to 6 years old). The lack of information in the
media, shops and packaging prompts the consumer to doubt when choosing.

Keywords: Infant Consumers; Retail; Parents consumer behaviour; Young consumers; Toys
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1. INTRODUÇÃO E PROBLEMATIZAÇÃO

O mercado de brinquedos transita entre o óbvio e o desconhecido. Por um lado, a
indústria aproveita-se de marcas e personagens adorados pelas crianças dando-lhes seus
títulos em seus produtos através de licenças, cuja maioria atualmente pertence a Disney
Entertainment com franquias como Princesas, Marvel, Star Wars, Disney, Frozen, entre
outras. Colocar o nome e marca desses personagens nos brinquedos parece ser a óbvia
fórmula de sucesso para sua venda. Por outro lado, os brinquedos não licenciados brigam nas
gôndolas das lojas pela preferência daquela criança ou adulto que está decidindo a compra.
Então, neste momento a indústria se questiona: o que faz com que a criança ou o adulto
escolha pelo brinquedo A ou B?
Estudos realizados pela Mattel, detentora da principal marca mundial de brinquedos de
primeira infância1, a Fisher-Price, propõem que em se tratando desta fase de desenvolvimento
infantil, a primeira preocupação dos pais em relação aos seus filhos é a felicidade da criança e
em segundo lugar, a educação. O Observatório Chicco, por sua vez, com sede em Como, na
Itália, reúne profissionais ligados ao universo infantil para realizar diversos estudos ao longo
do ano em relação ao papel do brinquedo no desenvolvimento da criança. Estes estudos são
realizados em laboratório, utilizando os brinquedos como estímulo e abordando questões
como desenvolvimento infantil, segurança, funcionalidade e usabilidade. Entretanto, existe
carência em estudos do mercado de brinquedos realizados no próprio ponto de venda em
relação a esta faixa etária especificamente. O levantamento da literatura deste projeto
encontrou a prevalência de artigos com estudos do consumo infantil na faixa de 7 a 12 anos,
sendo a categoria de alimentos a mais mencionada.
Em relação ao produto brinquedo, estudos anteriores sugerem que preço, qualidade e
características de diferenciação de gênero são fatores que influenciam a compra de brinquedos
em geral (SUBRAHMANIAN, 2015; JUDITH et al. 2005). Já em relação ao comportamento
e estilo de vida de pais e da família, estudos de Moore-Shay e Lutz (1988) investigaram as
influências de consumo na díade mãe-filha, observando que ambas são capazes de premeditar
com sucesso as escolhas uma da outra. Enquanto muitos estudos examinam o papel da criança
na decisão de compra (FOXMAN et al., 1989; AHUJA et al., 1998; LEE; COLLINS, 2000),

1

A primeira infância é o período que compreende o nascimento e os primeiros seis anos de vida da criança
(Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal).

16

poucos estudos que observam a interação entre pais e crianças no ambiente de loja são
encontrados (ou publicados) (DARIAN, 1998; O’DOUGHERTY et al., 2006).
Realizado no Mestrado Profissional em Comportamento do Consumidor, este estudo
teve como foco no entendimento, a partir do diálogo entre elementos teóricos, resultados do
levantamento da literatura e trabalho de campo, da dinâmica do processo de compra de
brinquedos para a primeira infância - aqueles com indicação mercadológica entre 0 e 6 anos em especial a natureza da influência das crianças e do estilo de vida da família no
comportamento dos adultos no processo de compra. O trabalho também visa compreender a
relação da criança e da família com o brinquedo, buscando contribuir com estudos que
abordem a participação da criança no processo de escolha do brinquedo.
A percepção obtida durante o estudo qualitativo preliminar que será apresentado a
seguir neste projeto é que fatores como preço, embalagem, marca e teor educativo podem
interferir na preferência dos pais. Os dados foram coletados a partir da observação de
consumidores de brinquedos para a primeira infância em 23 lojas de brinquedos de diferentes
cidades do Brasil.
No que tange a criança em si, uma variedade de influências e experiências moldam os
hábitos de consumo. Entre outros, a família, colegas e a mídia parecem ser fatores que mais
influenciam no comportamento de compra. Wimalasiri (2004) identifica a família como o
fator mais influente que afeta as decisões relativas a compras como alimentos, produtos de
saúde e para fins domésticos, assim como aponta a mídia como poderosa influenciadora em
moldar os hábitos de consumo das crianças. Por outro lado, as crianças têm um impacto
imenso na vida das famílias, influenciando, como consumidoras, as decisões e dinâmicas
familiares, aspecto de especial interesse para profissionais de marketing (WILSON; WOOD,
2004).
Observa-se também que as crianças e jovens deixam, cada vez mais, de ser
observadoras passivas e passam a exercer o papel de participantes nas decisões de compra da
família. As crianças, de um modo geral, não apenas já detêm seu próprio dinheiro para gastar
em uma variedade de produtos e serviços de sua escolha, como também exercem forte
influência em como e com o que seus pais compram produtos e serviços (WIMALASIRI,
2004). Um trecho de uma das entrevistas realizadas nos estudos de McNeal sobre o consumo
infantil revela crianças de 2 e 4 anos fazendo pedidos para as mães pelo nome da marca,
muitas vezes substituindo o nome do produto pelo da marca. (McNEAL, 2007). Estudos
anteriores já mostravam que metade dos adolescentes entrevistados ajudavam na seleção de
algumas marcas, 14% contribuíam para a escolha das principais marcas (McARTHUR, 1992)
17

e 13% tinham a palavra final na escolha das marcas. Rust (1993), por sua vez, investigou pais
e crianças comprando juntos dentro das lojas para descobrir a variação de comportamento de
acordo com a idade das crianças.
Nos últimos 40 anos a quantia de gastos definidos com a participação da criança nas
decisões de compra da família aumentou (SHOHAM; DAKALLAS, 2005). O Brasil, dentre
os mercados emergentes considerados pela Euromonitor voltados para o segmento infantil, é o
quinto no mundo que mais cresce e onde os pais sempre reservam dinheiro para comprar
brinquedos para seus filhos na renda da família (EUROMONITOR, 2016).
Tal crescimento da influência das crianças nos volumes de venda pode ser atribuído a
diversos fatores. Primeiro, a maioria das famílias tem menos crianças, aumentando assim a
influência de cada uma delas; segundo, casais que trabalham fora podem permitir que as
crianças façam escolhas; terceiro, devido a constante exposição à mídia, as crianças aprendem
a negociar sobre produtos e serviços e se acham em posição de convencer os pais sobre o que
é “ruim” e o que é ”bom” (WIMALASIRI, 2004).
Estudar o processo de compra de brinquedos para a primeira infância requer, contudo,
além da compreensão do comportamento de compra no varejo, o entendimento dos conceitos
de infância e família e sua relação com o brinquedo, assim como o consumo infantil e sua
relação com o estilo de vida do conjunto familiar, aspectos que serão explorados ao longo
deste estudo.
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2. OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS
O objetivo geral deste estudo é compreender a dinâmica do processo de compra de
brinquedos para a primeira infância e seus fatores de influência. Para que o objetivo geral seja
alcançado, a pesquisa busca esclarecer os seguintes objetivos específicos:


Compreender a dinâmica de compra e seus agentes: o que é comprado, quem
compra, quando compra e onde compra.



Conhecer a importância dos atributos do produto em relação à oferta.



Entender a utilização do brinquedo pela criança: quem, como e quando usa.



Explorar a percepção dos adultos em relação à influência das(s) criança(s) na
compra de brinquedos de primeira infância.



Identificar as formas de influência infantil na compra de brinquedos de primeira
infância, em especial no PDV.



Observar o comportamento dos adultos, com e sem crianças, na compra de
brinquedos de primeira infância no PDV.
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3. JUSTIFICATIVAS
A participação das crianças na decisão do processo de compra, ainda que muito
jovens, tem sido cada vez mais notada. Aos dez anos de idade, as crianças visitam em média
250 lojas por ano. Aos quatro anos de idade, a maioria das crianças já começa a comprar seus
próprios produtos (McNEAL, 1992). Atualmente, há lojas específicas para o público infantil,
como lojas de brinquedos e roupas, que possuem canais com conteúdo direcionados para o
público infantil, revistas, entre outros.
A importância do mercado infantil é evidenciada em seus números. De acordo
com Euromonitor, os americanos gastam mais de US$ 49 bilhões em brinquedos com
projeção de 13,5 % de crescimento em 2016. Estudos demonstram que, em média, 17% dos
gastos

da

família

estadunidenses

são

escolhas

influenciadas

pelas

crianças

(EUROMONITOR, 2016). Somente nos Estados Unidos, em compras diretas as crianças
representam US$ 9 bilhões e há uma estimativa de US$ 165 bilhões em compras indiretas, ou
seja, aquisições feitas pela família que sofrem de alguma forma a influência das crianças
(McGEE, 1997). Na China, as crianças são conhecidas como pequenas imperadoras, e são
expostas a tudo, desde doces a computadores. Com pelo menos 300 milhões de pessoas
abaixo da faixa dos 15 anos, há um enorme mercado emergente que catalisa a dinastia infantil
(ZIKMUND, 1998). Comparativamente, no Brasil o mercado de brinquedo em questão,
registrou faturamento de R$ 13 bilhões em 2015 cresceu 7% e 9,5% em 2016 e 2017
(ABRINQ, 2017) e projeta crescimento de 9,2% em 2018 (EUROMONITOR, 2018). Ainda
segundo estudos da Euromonitor, o mercado brasileiro de brinquedos, atualmente avaliado em
US$ 19 bilhões, em relação à faixa etária de estudo deste projeto, 0 a 6 anos, obteve um
crescimento de mercado de primeira infância de 6,5% em 2017 e prevê aumento de 6% para
2018. Hoje este segmento corresponde a 14% do total do mercado de brinquedos no Brasil.
Este mesmo estudo propõe que pais de crianças nesta idade são mais permissivos e acreditam
que não precisam de datas especiais para comprar brinquedos para seus filhos
(EUROMONITOR, 2016).

O crescimento do mercado infantil e suas implicações quanto às estratégias de
marketing tem sido um fenômeno investigado recentemente. Cada vez mais as
crianças deixaram de ser passivos observadores, mas passaram a ser participantes
ativos nas decisões de compra das famílias. Não apenas as crianças já têm seu
próprio dinheiro para gastar em uma variedade de produtos e serviços de sua
escolha, como também tem extensa influência em como seus pais compram produtos
e serviços. (WIMALASIRI, 2004).
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De acordo com estudos realizados em diversos territórios - países da América, Europa e
Ásia (Pacífico) - com crianças de 3 a 14 anos pela Kidz Global (2014), dentre todos os
presentes recebidos no Natal, a maioria foi pedida pela criança, sendo que 81% dos presentes
recebidos foram brinquedos. Dos brinquedos recebidos, 75% foi previamente requisitado pela
criança pelo nome direto do produto ou marca. Ainda segundo este estudo, 79% das crianças
entre 3 e 6 anos exercem influência na compra desses presentes. A influência da criança sobre
o adulto na compra sofre um pequeno aumento conforme a sua idade: 83% para crianças de 7
a 9 anos e 84% para crianças de 10 a 14 anos (KIDZ GLOBAL, 2014; ATKIN, 1978;
DARLEY; LIM, 1986).
A partir de um levantamento exaustivo da literatura em alguns dos principais bancos de
dados científicos (Emerald, JSTOR, Elsevier e Capes) foi identificada a escassez de estudos
em relação ao processo de decisão de compra de pais de filhos com idade entre 0 e 6 anos. A
maior parte dos trabalhos aborda estudos com crianças e ou famílias de crianças com idade
superior a proposta do presente estudo. As palavras-chave em inglês utilizadas foram: infant
purchase choice, infant family purchases, toddler purchase, toddler family purchase, toddler
parents’ choice, infant parents’ choice, toys, baby toys, infant toys, toddler toys, preschool
toys, kids as consumer, kids buying behavior, family buying behavior. Em português foram
pesquisadas as seguintes palavras-chave: processo de compra de brinquedos primeira infância,
escolha de brinquedos de primeira infância, compra de brinquedos baby, escolha de
brinquedos baby, compra de brinquedos pré-escolares, escolha de brinquedos pré-escolares,
relação da criança com brinquedo, fases de desenvolvimento da criança, estímulos primeira
infância, estímulos de compra brinquedos primeira infância, mercado primeira infância,
mercado baby, mercado pré-escolar.
Parece haver, portanto, uma oportunidade para a investigação empírica sobre o processo
e os efeitos da influência da criança e estilo de vida na escolha no processo de decisão de
compra de brinquedos de primeira infância. A maioria dos estudos empíricos têm sido
realizados nos países desenvolvidos (WARD; WACKMAN, 1972; ATKIN, 1975, 1978;
CULLEY et al., 1976; GROSSBART et al., 1991; KATE, 1992; MENASCO; CURRY, 1989;
CORFMAN, 1989; BOUTILIER, 1993).
Os estudos dessa natureza exercerão implicações práticas para os profissionais de
marketing na concepção, implementação, e avaliação de estratégias de publicidade e
promoção de vendas, assim como podem contribuir para o entendimento das dinâmicas
familiares e oferecer elementos para pais e mães realizarem escolhas mais conscientes.
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4. REFERENCIAIS TEÓRICOS
Adultos que consomem brinquedos de primeira infância, em especial os pais de crianças
nesta fase de desenvolvimento, são o foco desta pesquisa. Como já exposto, o estudo busca
compreender a dinâmica do processo de compra de brinquedos para a primeira infância e seus
fatores de influência, propósito que inclui aspectos como formas de influência infantil na
compra de brinquedos e percepções acerca do brinquedo e sua utilização pela criança.
Para tanto, as referências teóricas abordarão os conceitos de comportamento de compra,
infância e família, brinquedo, desenvolvimento infantil e estilo de vida contemporâneo.

4.1 COMPORTAMENTO DE COMPRA NO VAREJO
Varejo é uma atividade que conecta as organizações com os seus consumidores. Estimase que o termo varejo (retail em inglês) teve origem da palavra francesa “retailler”, que
significa “um pedaço de”, ou “cortar uma parte” (BROWN, 1992). O fato de varejo ter como
sinônimo em Portugal a palavra “retalho” reforça essa tese. No Brasil, acredita-se que a
etimologia da palavra varejo deriva de “vara”, uma antiga unidade de comprimento utilizada
por comerciantes de tecido. Tais expressões sugerem que o varejista compra no atacado e
divide em pequenas partes para oferecer aos seus clientes. O varejista é a figura que lida
diretamente com os seus consumidores, compreende seu comportamento e fornece produtos
de seu gosto (BANSALl, 2015). Consumidores, por sua vez, são pessoas que visitam lojas em
busca de mercadorias ou barganhas (ASSAEL, 1987).
Owen e Blackmore (2005) realizaram estudos sobre as características de brinquedos
masculinos e femininos em uma loja de departamentos, utilizando 26 escalas que mediam as
características dos brinquedos. Concluíram que os brinquedos femininos são associados à
atração física, nutrição e atividades domésticas enquanto os brinquedos masculinos foram
associados à violência, competição e excitação. Os brinquedos com características educativas
ou que auxiliem o desenvolvimento físico, cognitivo, linguagem e habilidades artísticas foram
classificados como neutros ou moderadamente masculinos. Em seus estudos, estes tipos de
brinquedos neutros aparentaram ser de maior contribuição para o desenvolvimento das
crianças do que os extremamente classificados com diferenças de gêneros.
Outros estudos realizados na Índia referentes aos padrões de compra no varejo
concluíram que o consumidor não se importa em precisar se locomover até algum shopping
para fazer a sua compra, mesmo que não seja o mais próximo de sua residência, para
encontrar o que deseja. Também acha conveniente fazer compras em shoppings, por ter um
22

ambiente amigável. Nas lojas, um dos principais fatores que elevam a realização da compra é
o comportamento das pessoas do ambiente (GUPTA, 2008). Outros estudos realizados no
mesmo país sugerem que os consumidores possuem um preço referência em suas mentes que
é avaliado comparativamente a ofertas especiais.
Rust (1993) realizou um estudo em supermercados onde observou pais e crianças
fazendo compras juntos para compreender como o seu comportamento variava de acordo com
a idade da criança. Neste estudo, Rust encontrou alguns comportamentos em comum de
acordo com crianças faixas etárias, o que pode possibilitar novas abordagens de comunicação
para categorias de primeira infância, atualmente restrita aos pais. Em um dos padrões
encontrados, Rust comenta o costume em fazer compras com crianças menores de 4 anos
dentro dos carrinhos e sugere que o carrinho pode ser um bom lugar para material de
comunicação para a criança. Outro comportamento apontado neste estudo é que crianças
pequenas costumam apontar para os produtos, como forma de demonstrar seu interesse por
eles. Este ponto do estudo também pode auxiliar-nos a aprofundar o estudo sobre o local e
embalagens de melhor entendimento e mais fácil acesso para crianças pequenas.
Os estudos realizados nos EUA por James McNeal nos anos de 1969, 1987 e 1992
afirmam que as crianças vivenciam as primeiras experiências de compra aos 2 meses de idade,
quando acompanham seus pais em suas compras. Quando elas estão no primeiro ano da
escola, já acumularam milhares de experiências. Ele propõe que as crianças possuem alto
poder influência sobre o que seus pais compram e, em média, em um supermercado, uma
criança faz 15 pedidos, tendo ao menos metade deles atendidos. O quadro a seguir exibe uma
síntese de pesquisas neste segmento.
Quadro 1 - Estudos sobre a influência da criança no comportamento de compra

Fonte: Adaptado de Mendes (1998).
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4.2 O CONCEITO DE INFÂNCIA E FAMÍLIA
Ao falarmos de crianças, é relevante destacar que compreendemos a infância como um
conceito construído socialmente e, portanto, condicionado pelas sucessivas modificações
sociais, históricas e culturais ocorridas ao longo dos séculos. Autores como Ariès (1981),
Meyrowitz (1985) e Postman (1999) ajudam-nos a conhecer o percurso histórico da
construção social da infância. Aqui destacaremos o trabalho de Ariès, para delinear as origens
do conceito.
A ideia de infância é uma ideia moderna. Durante grande parte da Idade Média, as
crianças foram consideradas como meros seres biológicos, sem estatuto social nem autonomia
existencial. Como apêndices, pertenciam ao universo feminino, junto de quem permaneciam
até terem capacidade de trabalho, de participação na guerra ou de reprodução. Isto é, até
serem integradas na vida adulta, ainda que precocemente. Paradoxalmente, apesar de sempre
ter havido crianças, em seu teor biológico, nem sempre houve infância (ARIÈS, 1981, p. 13-19).
Até por volta do século XII, a arte medieval desconhecia ou não tentava representar a
infância. A maior probabilidade é a de que não houvesse lugar para a infância neste mundo.
No início do século XII artistas começam a retratar crianças, mas caracterizadas como adultas
apenas em uma escala menor, com musculatura e traços idênticos. Ainda neste século, as
crianças eram representadas nas pinturas para demonstrar fecundidade, quando em quantidade
numerosa, ou como pequenos servos, carregando objetos. A partir do século XIII e
frequentemente no século XIV se torna mais comum a representação de crianças com traços
mais infantis, como anjos e clérigos. Acredita-se que esta prática se tornou comum devido a
ligação com o mistério da maternidade da Virgem e ao culto de Maria, nas quais o menino
Jesus era representado com traços infantis na Bíblia (ARIÈS, 1981, p. 41- 42).
Ainda que não ausente a representação de crianças no século XIII, estas nunca eram o
modelo de um retrato. A infância era apenas uma fase sem importância, que não trazia sentido
fixar na lembrança. O sentimento de que se faziam várias crianças para conservar apenas
algumas era e durante muito tempo permaneceu muito forte (ARIÈS, 1981, p. 44).
A consciência social da existência da infância como categoria social de estatuto próprio
é algo que começou a emergir com o Renascimento. Porém, apenas a partir do século XVII
nota-se o costume de representar exclusivamente crianças em retratos pintados por renomados
pintores da época, como Rubens, Van Dyck, Franz Hals, Le Nain e Philippe de Champagne.
Este século é de grande importância na evolução dos temas da primeira infância.
(...) os retratos de crianças sozinhas se tornaram numerosos e comuns. Foi também
nesse século que os retratos de família, muito mais antigos,tenderam a se organizar
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em torno da criança, que se tornou o centro da composição. Essa concentração em
torno da criança é particularmente notável no grupo familiar de Rubens '°, em que a
mãe segura a criança pelo ombro e o pai dá-lhe a mão, e nos quadros de Franz Hals,
Van Dyck e Lebrun, em que as crianças se beijam, se abraçam e animam o grupo
dos adultos sérios com suas brincadeiras e carinhos. (ARIÈS, 1981, p.48).

Este costume se manteve nos próximos séculos até ser substituído pela fotografia no
século XIX.É certo que essa importância dada à personalidade da criança se ligava a uma
cristianização mais profunda dos costumes (ARIÈS, 1981, p. 48).
Foi também no século XVII que a criança recebeu vestimentas diferenciadas das dos
adultos. Até então, a única diferenciação em suas vestes era evidenciar sua classe social, sem
distinção de idade.
Por mais de um século, este hábito se manteve presente até o surgimento das vacinas
para varíola assim como novos hábitos de higiene que modificaram o estado demográfico
reduzindo a mortalidade infantil. Esta por sua vez foi compensada por um controle de
natalidade cada vez mais difundido.
Em Infância e Pensamento, Jeanne Marie Gagnebin (1999 p.83-100) escreve sobre as
crianças e a posição diferenciada que assumem diante dos adultos, onde elas veem “aquilo
que o adulto não vê mais, os pobres que moram nos porões cujas janelas beiram as calçadas,
ou as figuras menores nas bases das estátuas erigidas para os vencedores”. É desde esta
dimensão que as crianças olham o mundo, marcando com suas perguntas as bordas, as falhas,
o invisível, o inaudito. Transformam objetos minúsculos em fantasias, em brincadeiras que se
estenderiam horas a fio, não fossem interrompidas incessantemente pelas exigências
excessivas de desempenho a que hoje são confrontadas.
No que concerne o constructo família, a sociedade brasileira vem passando por
importantes e profundas alterações em sua estrutura.
Alves e Cavenaghi (2007) citam o antropólogo francês Claude Lévi-Strauss em seus
estudos nos quais identifica que a estrutura familiar do parentesco inclui três tipos de relações
familiares: 1) a relação de consanguinidade (por exemplo, entre irmão e irmã); 2) a relação de
aliança (entre marido e mulher) e 3) a relação de filiação (entre progenitor e filho). Seguindo
esta lógica, a ONU define família como um grupo de no mínimo duas pessoas formado por
laços de consanguinidade, descendência (ou adoção) e matrimônio.
No entanto, cresce no Brasil o número de lares chefiados por mulheres e novos arranjos
familiares. Há algumas décadas vimos assistindo a uma permanente queda da hegemonia do
modelo de família formada por casal com filhos, ao passo que, no mercado de trabalho, vem
aumentando cada vez mais a participação das mulheres (PINHEIRO, et al., 2009).
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As mulheres estão revelando uma posição cada vez mais ocupada nas famílias
brasileira, a de provedora do sustento dos lares. Esta realidade cada dia mais comum no país
caracteriza arranjos familiares que contrariam os preceitos do patriarcado, contestam modelos
tradicionais e revelam paisagens até então desconhecidas ou pouco evidenciadas
(PERUCCHI; BEIRÃO, 2007).
A despeito das transformações verificadas nas famílias brasileiras nos últimos anos, o
arranjo mais comumente encontrado ainda é aquele do tipo ‘casais com filhos’2, arranjo
normalmente relacionado ao conceito de ‘família’ presente no imaginário coletivo, isto é, a
família nuclear, heterossexual3. Em 2007, essa estrutura familiar respondia por 52% das
famílias brasileiras. A preponderância das famílias formadas por casais com filhos, no
entanto, vem decaindo (em 1993 equivalia a 63%), ao passo que vem aumentando a
importância de outros tipos de famílias, como casais sem filhos, mulheres e homens morando
sozinhos e famílias mono parentais masculinas ou femininas. Este último tipo, o segundo mais
encontrado no país, respondia por quase 13% das famílias em 1993 e, em 2007, chegou a
15,4% dos arranjos familiares (PINHEIRO et al., 2009).
Importante sublinhar a percepção de que estaria ocorrendo também um aumento do
número de famílias homoafetivas, ainda que não se tenham informações oficiais sobre esse
fenômeno. Outra tendência pesquisada mais recentemente foi o aumento do número de casais
sem filhos, mais presente nas classes média e alta e também diretamente ligado a
transformações culturais significativas, que questionam a ‘obrigação’ social de constituição de
famílias com filhos (ALVES; CAVENAGHI, 2007).
No que diz respeito às relações entre pais e filhos, esse padrão também se modificou,
não sendo mais baseado na imposição da autoridade e sim na valorização de um
relacionamento aberto, pautado na possibilidade de diálogo (LISBOA, 1987), o qual é
considerado um elemento importante dentro do contexto familiar, principalmente, no que se
refere à convivência entre os membros da família (WAGNER et al., 1999). A educação das

2

No último Censo divulgado pelo IBGE em 2010, a primeira grande mudança foi a redução do arranjo
majoritário formado por casais (núcleo duplo) com filhos. Em números aproximados, este tipo de família estava
presente em cerca de dois terços (66%) dos domicílios, em 1980, mas caiu para algo próximo de 50% em 2010.
3
Em entrevista ao portal da Universidade Federal de Juiz de Fora, José Eustáquio Diniz Alves e Suzana
Cavenaghi afirmam ainda não haver dados suficientes para traçar a evolução dos novos arranjos familiares. Em
suas palavras: “O censo demográfico de 2010, conduzido pelo IBGE, abriu, pela primeira vez, a possibilidade
dos casais do mesmo sexo, que moram no mesmo domicilio, serem considerados um núcleo familiar. Os dados
indicaram a presença de cerca de 60 mil casais formados por pessoas do mesmo sexo e um deles se declarou
como chefe. Mas, se os casais moram em casas diferentes ou nenhum deles se declarou como chefe, não foram
identificados pelo censo. As mulheres são maioria nos arranjos homoafetivos, inclusive na homoparentalidade.
Portanto, já existem crianças com dupla “maternidade” ou dupla “paternidade”. Também não foi levantada a
informação sobre orientação sexual.”
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crianças perdeu, portanto, seus aspectos autoritários. Acriança continua sendo mantida sob a
vigilância atenta da mãe, porém o processo educativo passa a ter novas exigências, como a
consideração da questão da afetividade (CANO, 1997). Considerando-se esta realidade,
Caldana (1998) aponta que, atualmente, verificam-se elementos contraditórios nas práticas
paternas e que existem poucas regras que são determinadas, antecipadamente, para disciplinar
o cotidiano das crianças.

4.3 AS FASES DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA
Desenvolvimento Cognitivo Infantil
Compreender a estrutura cognitiva da criança é fundamental para compreender seu
papel na família. Uma vez que suas atitudes e motivações são compreendidas, o segundo
passo é compreender de que maneira esta relação se dá na construção da família e seu
comportamento.
Devemos a Jean Piaget (1970) a primeira tentativa de construir uma teoria do
desenvolvimento cognitivo infantil. O esquema defendido há mais de 50 anos pelo estudioso,
é dividido em quatro etapas e sintetizado a seguir:
 O estágio sensório-motor (de 0 a 2 anos): este é o momento onde a criança ganha
consciência das relações que coordenam o movimento de pessoas, animais e objetos. Ela
ignora a abstração, e sua relação com o mundo externo limita-se a movimentos e ações.
Todavia, no final deste estágio, a criança já é capaz de realizar algumas pequenas deduções,
abrindo uma perspectiva para a próxima fase;
• O estágio pré-operacional (de 2 a 7-8 anos): aqui são desenvolvidas as capacidades
simbólicas, por exemplo, a visualização mental, porém na qual o comportamento ainda se
mantém vinculado à percepção direta. Nesta fase ocorre o controle da linguagem, e nota-se
uma grande curiosidade a respeito do mundo que rodeia a criança, que ela tenta conquistar
através de pequenas experiências;
• O estágio operacional-concreto (de 7-8 a 11-12 anos): nesta etapa a criança tem
experiências um pouco mais complexas com objetos complexos: consegue hierarquizar,
colocar em série etc. A percepção ocorre através de visões de conjunto ligadas ao mundo real.
Então ela começa a focalizar dois tópicos simultâneos, e julga as coisas num espaço
multidimensional, e isso leva a considerar uma escolha como um compromisso;
• O estágio operacional-formal (a partir de 11-12 anos): a criança torna-se adolescente,
aderindo à maneira abstrata de pensar. Ocorre a coordenação de estruturas antigas em
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sistemas mais gerais, o que se torna fonte de novos modos operatórios. O real subordina-se ao
plausível, através da utilização do raciocínio hipotético-dedutivo.
Finalmente o equilíbrio entre todos os estágios é conseguido entre os 14-15 anos,
surgindo, dessa forma, o modelo adulto.
Vale lembrar que cada um desses estágios é parte de toda uma estrutura, podendo-se
afirmar que as crianças demonstram, na maioria das situações, as características do
pensamento ligado ao estágio em que se encontram. Essas etapas são hierárquicas e
interativas; não havendo possibilidade de inversão entre elas, apenas a eficácia das primeiras é
que poderá ser melhorada. Devem-se respeitar, entretanto, os fatores ambientais e pessoais.

4.4 O BRINQUEDO
Na sociedade de consumo, os brinquedos são as primeiras aquisições da criança
(SUBRAHMANIAN, 2015). Os brinquedos auxiliam o aprendizado da criança sobre as cores,
números, linguagem, leitura, escrita e a passarem a vez para outras crianças, especialmente
aquelas que gostam de aprender com brinquedos ou jogos. Por esta razão, é importante a
participação dos pais na escolha de quais brinquedos a criança deve brincar. Brincar estimula
a mente, auxilia no desenvolvimento cognitivo e da linguagem da criança. As crianças
brincam de diversas maneiras e com diferentes quantidades de brinquedos. Cada atividade
exerce diferentes efeitos no desenvolvimento (ASSAEL, 1987).
Das bonecas de porcelana às Barbies, podemos transitar pela história dos brinquedos
que na contemporaneidade tende a ser homogênea, globalizada, apagando e gestando
esquecimentos ali onde se inscreveria a singularidade (HUYSSEN, 2000). Isto é, os
brinquedos passaram de itens atemporais para produtos cada vez mais desenvolvidos seguindo
novas tendências altamente mutáveis: as bonecas não são mais somente bonecas, elas
representam um ídolo que ora está famoso, ora esquecido. Para Walter Benjamin (2002),
autor do início do século XX, a memória do brincar já se encontrava apagada pelo excesso de
estímulos oferecidos incessantemente, em um ritmo veloz e instantâneo. A exaltação do
objeto elevava minúsculos brinquedos à extrema potência, para dali a alguns dias serem
substituídos por outros, novas versões “tecno”. A dimensão do social confere ao sujeito um
lugar onde o homem divide sua figura em fragmentos. Este mesmo homem trabalha, estuda,
tem seus momentos de descanso e ainda lhe é atribuído o compromisso de ter algum hobby.
Os brinquedos como aponta Benjamin, refletem esta transformação. Acabam por transformarse em “brinquedos em série”. Esta afirmação de Benjamin explica os modismos na infância
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contemporânea no que diz respeito ao brincar. Os brinquedos são desenvolvidos e vendidos
em série, isto é, num mesmo e determinado momento, solicitando a compra do mesmo
brinquedo, que vende milhões de unidades iguais.
Benjamin tem vários escritos sobre os brinquedos e os livros infantis onde registra sua
história e configurações ao longo do desenvolvimento industrial e pós-industrial. Remete-nos
a museus de brinquedos onde se encontram, entre outros brinquedos clássicos, as bonecas de
porcelana, os soldadinhos de chumbo, já na época em processo de “esquecimento”, conforme
observa. É interessante notar que nas fronteiras dos brinquedos vão surgindo no século XIX
os primeiros instrumentos de diversão que possuem traços da virtualidade referidos por
Benjamin:
Ainda mais profundamente do que por teatro de marionetes, somos introduzidos nos
mistérios do mundo lúdico pelas câmaras ópticas, pelos dioramas, mirioramas e
panoramas, cujas imagens eram confeccionadas em sua maioria na cidade de
Ausburgo. “Já não se tem mais isto”, ouve-se com frequência o adulto dizer ao
avistar brinquedos antigos. Na maior parte das vezes isso é mera impressão dele, já
que se tornou indiferente a essas mesmas coisas que por todo canto chamam a
atenção da criança. (BENJAMIN, 2002, p.84).

Na Europa, inicialmente elaborados em pequenas oficinas, os brinquedos de madeira,
estanho e outros materiais eram confeccionados a partir de especialidades que se
diferenciavam através das formas e materiais utilizados.

Quando, no decorrer do século XVIII, afloraram os impulsos iniciais de uma
fabricação especializada, as oficinas chocaram-se por toda parte contra as restrições
corporativas. Estas proibiam o marceneiro de pintar ele mesmo as suas bonequinhas;
para a produção de brinquedos de diferentes materiais obrigavam várias manufaturas
a dividir entre si os trabalhos mais simples. (BENJAMIN, 2002, p.90.).

Nesta época fica marcada a fragmentação que passa a operar também no campo da
fabricação dos brinquedos.
A partir da segunda metade do século XIX, Benjamin aponta para a mudança que se
revela na forma dos brinquedos, que deixam de ser miniaturas. Percebe-se que estes
brinquedos, próprios para o quarto de criança que na época encontrava-se em formação,
prescindem dos cuidados maternos. Escreve:
... em seus pequenos formatos, os voluminhos mais antigos exigiam a presença da
mãe de maneira muito mais íntima; os volumes in quarto mais recentes, em sua
insípida e dilatada ternura, estão antes determinados a fazer vista grossa à ausência
materna. Uma emancipação do brinquedo põe-se a caminho; quanto mais a
industrialização avança, tanto mais decididamente o brinquedo se subtrai ao controle
da família, tornando-se cada vez mais estranho não só às crianças, mas também aos
pais.(BENJAMIN, 2002, p.91-92.).
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No filme Inteligência Artificial, o diretor de cinema Steven Spielberg (2001) demonstra
os desdobramentos do processo de tecnificação e da dimensão virtual que os brinquedos
apresentam na contemporaneidade. Este filme nos fala da memória pré-fabricada e
manipulada, através de uma metáfora no funcionamento do “menino-robô”, que é programado
a partir de algumas palavras-chave, dando dimensão a uma espécie de humano robotizado,
onde, para funcionar e existir bastam algumas senhas. O culto às imagens e ao artificial
caracteriza o filme, contribuindo aos poucos com o esquecimento e a anestesia social. Não há
lugar para as palavras, o corpo, as relações, as histórias. O universo programado e
artificializado, busca a superação do humano, através da “tecnologização” sem limites. As
paisagens das janelas são imitações da natureza, imagens que se apagam da memória quando
não estão sendo vistas (MEIRA, 2001).
O brinquedo, em sua trajetória desde a concepção e percepção como tal, passou e passa
constantemente por transformações, mas sempre trouxe significado parecido para as crianças:
a brincadeira e os objetos fazem parte de um cenário lúdico, no qual a criança se enxerga,
dadas as propostas de cada tema do brinquedo. E esses temas sim, são cada vez mais mutáveis
ao tempo.

4.5 A CRIANÇA E O CONSUMO
O estudo de crianças como consumidores é um fenômeno pós-guerra. No início,
pensava-se apenas em um mercado a quem se poderia vender balas e doces (MENDES,
1998). Hoje, a visão de mercado ampliou-se para roupas, perfumes, jogos eletrônicos, cursos
especiais, entre outras oportunidades de negócio.
Entre 1940 e 1950 as crianças não eram consideradas consumidores, por direito
próprio, mas apenas extensões para a decisão de compra dos seus pais. Com o advento da
televisão e outros meios de comunicação de massa, as crianças passaram a ser vistas como
consumidores e, portanto, um importante mercado-alvo para o negócio (PERCORA, 1995).
Como já mencionado, a noção de infância como um estágio distinto da vida é relativamente
recente em toda a história do homem e a noção de infância consumidora mais recente ainda.
Para as crianças serem consideradas consumidores em potencial, os profissionais de
marketing reconheceram que elas têm necessidades. Logo, merecem esforços de marketing
como qualquer outro mercado (MENDES, 1998). De acordo com McNeal (1990), esta
constatação surgiu apenas após o fim da Segunda Guerra Mundial, com o aumento de 50% da
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população infantil americana, os chamados Baby Boomers4.
Conforme mencionado anteriormente, os trabalhos desenvolvidos por Jean Piaget
(1970) deram destaque a Psicologia Infantil. Somente nesta década, o consumidor infantil foi
visto como um mercado a parte (McGEE, 1997). Até então, os esforços eram direcionados aos
pais, pelo fato de a maioria das vezes pagarem pelos produtos que os filhos consomem,
quando se notou que era possível trabalhar diretamente o consumidor, que é a criança. A
partir dessa constatação, foram feitas pesquisas com grupos de crianças tendo como objetivo
um melhor entendimento sobre este mercado (McNEAL, 1990; ROEDER et al., 1992).
Os anunciantes foram os primeiros a reconhecer o valor de consumo das crianças
como capazes de tomar decisões sobre gastos (McNEAL, 1969; 1987). Somente da década de
80 é que realmente este mercado se consolidou. Os produtos já existentes foram aperfeiçoados
e nesta década apareceram as primeiras redes de TV só para crianças. Lojas especializadas
foram inauguradas e o mercado se ampliou.
Paralelamente, duas situações ocorriam: A chamada “Síndrome Chinesa”, que dizia
respeito à redução de número de filhos por casal, acarretou mudanças no comportamento de
compra da família. Com a redução da família, os pais passaram a ter mais dinheiro para
despender com poucos filhos, gerando um maior consumo per capita infantil. O segundo
fenômeno foi o fato de os dois pais trabalharem fora. A redução do tempo com a família fez
que os pais gastassem mais dinheiro com os filhos, na tentativa de compensar a menor
presença com as crianças.
A partir dos anos 90, o mercado infantil já é segmentado, sendo dividido em crianças
muito pequenas (0 a 5 anos), crianças em idade escolar (6 a 9 anos) e os pré-adolescentes (10
a 12 anos) (KIDZ GLOBAL,2016).

4.6 A CRIANÇA E O ESTILO DE VIDA CONTEMPORÂNEO
Para compreender as influências do estilo de vida da criança e da família nas decisões
de compra, precisamos compreender o papel da criança na sociedade contemporânea. Para
definirmos estilo de vida (EV) neste estudo, utilizaremos conceitos já reconhecidos pela
literatura das ciências sociais sobre o tema.
Bourdieu (1983) pondera que o estilo de vida é um conjunto unitário de preferências
distintivas que se expressa na lógica específica de cada um dos subespaços simbólicos, tais
4

Apesar de haver variações nas datas propostas pelos diferentes autores, pode-se considerar que os Baby
Boomers são as pessoas nascidas entre 1948 e 1963; a geração X, pessoas nascidas entre 1964 e 1977; a geração
Y aquelas que nasceram entre 1978 e 1994 (ENGELMANN, 2009).
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como mobília, vestimentas, linguagem ou hexis corporal, que são movimentos do corpo
exercidos a partir de determinadas práticas ou costumes.
Nahas (1999, p.48) preconiza que “estilo de vida é o conjunto de ações habituais que
refletem as atitudes, os valores e as oportunidades na vida das pessoas”. Portanto, ter um
estilo de vida caracteriza hábitos aprendidos e adotados durante a nossa vida, sendo que estes
estão relacionados à realidade familiar, ambiental, cultural e social do indivíduo, a partir da
percepção de valores perante o meio que se vive (GONÇALVES; VILARTA, 2004).
Ao longo da existência humana, a vida do homem sofreu algumas transformações por
intermédio de suas invenções, a começar pela descoberta do fogo, do arado, da máquina a
vapor e hoje em dia, do computador (TOFFLER, 1970). As invenções proporcionaram maior
conforto e ganho de tempo, modificando, dessa forma, o modus vivendi do homem
possibilitando a abertura de uma série de questionamentos em relação às dimensões social e
biológica (TOFFLER, 1970).Em “O choque do futuro”, Toffler (1970) já previa uma
variedade de estilos de vida no futuro. A fragmentação da sociedade revela que na cultura
moderna existem diversos estilos de vida, guiados pelos subcultos5.
Giddens (2002), por sua vez, em sua reflexão sobre estilo de vida no livro
Modernidade e Identidade alerta que devemos evitar um possível mal-entendido entre o estilo
de vida e sua interconexão com o planejamento da vida no que tange a condições de renda e
consumo.
Estilo de vida se refere também a decisões tomadas e cursos de ação seguidos em
condições de severa limitação material; tais padrões de estilo devida também podem
algumas vezes envolver a rejeição mais ou menos deliberada das formas mais
amplamente difundidas de comportamento e consumo. (GIDDENS, 2002, p.13).

Para Ganetz (1995) o estilo de vida é o resultado de um complexo processo que
envolve gênero, classes, etnia e idade.
Nas sociedades contemporâneas, os sentidos culturais têm se organizado cada vez
mais a partir das mídias que, como parte da cultura, mediam a relação entre os sujeitos e a
cultura mais ampla, promovendo, dessa forma, modificações nas interações coletivas
(FANTIN, 2006). Essas modificações nas interações coletivas mediadas pelas mídias têm
exercido influência também na vida cotidiana das crianças, ocorrendo o que Buckingham
5

No décimo terceiro capítulo do livro “O choque do futuro” – Uma enxurrada de subcultos – Toffler
previa a questão da fragmentação das identidades e que a sociedade iria se converter em subcultos, por vezes
“um subculto minúsculo , mas autêntico, perdido da vastidão e na complexidade da civilização mais altamente
tecnológica do mundo” (p.230 e 231). A proliferação de subcultos é mais evidente no campo de trabalho, mas no
campo das relações demonstra muita força com o gueto jovem, tribos maritais, rodízio tribal e o selvagem
ignóbil. É salutar afirmar que “quantos mais agrupamentos subculturais numa sociedade, maior a liberdade
potencial dos indivíduos” (p.242).
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(2002) denomina infância midiática. Para o autor, cada vez mais parece que as experiências
cotidianas das crianças são preenchidas por histórias, imagens e objetos produzidos por
gigantescas empresas midiáticas de atuação global. Essas instituições comerciais tornaram-se
os “professores” do novo milênio, na perspectiva de que oferecem às crianças valores,
padrões e modelos de comportamento (STEINBERG; KINCHELOE, 2001).
Na sociedade de consumo, o mundo das mercadorias passa a ser indicado como o
“caminho para a felicidade” (BAUDRILLARD, 1998). Logo, o diálogo estabelecido pela
publicidade com o público infantil ultrapassa a venda de produtos/serviços. A criança, como
receptora de conteúdo publicitário, absorve conceitos, valores e modelos os quais despertam o
desejo de consumo por meio de palavras, cores, sons e outros artifícios (SILVA;
VASCONCELOS, 2012).
O principal papel dos pais dentre suas responsabilidades é orientar bem as crianças,
um grande desafio e compromisso nos dias de hoje. No entanto, isso não é dever só dos pais
ou responsáveis, mas sim de toda a sociedade. Por isso a necessidade de se estabelecer uma
relação adulto- criança no mundo de hoje (SILVA;VASCONCELOS, 2012).
As crianças não são apenas influenciadoras nas escolhas, elas estão realmente fazendo
as compras, com o seu próprio dinheiro ou com o dinheiro da família. Assim, as crianças
afetam a compra das famílias, porém as famílias também afetam a percepção dos jovens
consumidores a avaliação e escolha dos produtos e marcas (BLACKWELL et al., 2005).
De acordo com Correa (2009) uma das características que envolvem essa questão é
distinguir a partir de que idade as crianças seriam capazes de diferenciar e ter consciência das
mensagens contidas nas propagandas divulgadas na televisão, pois por trás de uma
propaganda existe sempre uma empresa com objetivos de informar e atrair os consumidores.
Esse é um dos motivos pelos quais tantas críticas são feitas em relação à propaganda que visa
controlar o comportamento infantil, uma vez que as crianças não entendem os objetivos
comerciais e são ainda impossibilitadas de fazer suas próprias escolhas com um senso crítico
ou de desenvolver uma contra argumentação, deixando-se influenciar, sem defesas, pela
propaganda.
Para McNeal (1992), na qualidade de consumidoras, as crianças atravessam quatro
fases no crescimento. A primeira fase inicia-se logo no primeiro ano de vida quando é levada
às lojas e começa ao observar os comportamentos parentais. A segunda fase começa
sensivelmente aos dois anos, quando já consegue fazer uma ligação entre os produtos vistos
na televisão e os produtos oferecidos nas lojas. Ela começa a fazer pedidos concretos e
influenciar os pais quando os acompanha às compras, simplesmente apontando com o dedo
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para um determinado produto. É nesta fase que a criança começa a entender que consegue
persuadir os pais a comprar o produto desejado. Entre os três e os quatro anos inicia-se a
terceira fase, na qual já conhecem as marcas e já entendem a relação entre publicidade,
produto e loja. Começam igualmente aperceber que a ligação entre desejo e satisfação passa
pela compra do produto. O último passo para se tornarem consumidores é pagar pelos
produtos que lhes satisfazem os desejos. Esse passo final é muito importante para elas, pois,
lhes transmite uma sensação de autonomia e porque se sentem mais adultas. Em média, a
última fase tem início aos seis ou sete anos (McNEAL, 1992).
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5. TRAJETO METODOLÓGICO
Para realização do objetivo deste estudo, que visa entender dinâmica do processo de
compra de brinquedos para a primeira infância e seus fatores de influência, foi adotada
abordagem qualitativa e quantitativa.
A abordagem qualitativa investigou dados mais profundos, relativos a percepção dos
adultos face aos fatores que influenciam seu processo de compra que extrapolam o âmbito
racional, isto é, decisões que não são frutos de um esforço cognitivo racional (KAHNEMAN,
2002). Esta etapa (I) da pesquisa buscou responder os seguintes objetivos específicos citados
anteriormente:


Explorar a percepção dos adultos em relação a influência das(s) criança(s) na
compra de brinquedos de primeira infância.



Identificar as formas de influência infantil na compra de brinquedos de primeira
infância, em especial do PDV.



Observar o comportamento dos adultos, com e sem crianças, na compra de
brinquedos de primeira infância no PDV.

A abordagem quantitativa (Etapa II), por sua vez, focou questões referentes à dinâmica
de compra, atributos de produtos e a relação do brinquedo com a unidade de compra,
especificadas nos seguintes objetivos específicos:


Compreender a dinâmica de compra e seus agentes: o que é comprado, quem
compra, quando compra e onde compra.



Conhecer a importância dos atributos do produto em relação à oferta.



Entender a utilização do brinquedo pela criança: quem, como e quando usa.

O percurso metodológico, envolvendo coleta e tratamento de dados dividiu-se nas
seguintes etapas:
Etapa I: Observação e entrevistas breves
De acordo com Montigneaux (2003) o segmento infantil reserva algumas dificuldades
em ser estudado uma vez que as crianças representam uma população particularmente difícil
para os estudos de marketing, por serem difíceis de interrogá-las e deixá-las de cometer
desvios, afirmação esta que credencia a observação como uma forma de coletar dados nessa
faixa etária. Ainda sobre a observação, esta técnica foi amplamente utilizada por Piaget em
seus trabalhos e os meios utilizados pelo pesquisador francês foram muito utilizados e
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indicados por pesquisadores da área infantil (RUST, 1993; SCHOR, 2004; ELLIOTT;
JANKELL-ELLIOTT, 2003; McNEAL,1969;1979;1992).
A observação é uma técnica de coleta de dados para conseguir informações e utiliza
os sentidos na obtenção de determinados aspectos da realidade. Não consiste apenas
em ver e ouvir, mas também em examinar fatos ou fenômenos que se desejam
estudar. (MARCONI; LAKATOS, 2003).

Para Underhill (2009), a entrevista e a observação do cliente no próprio ponto de venda
e durante o processo de decisão de compra (shoppers in situ) proporcionam resultados mais
próximos da situação real.
Portanto, pode-se afirmar que a escolha da observação como forma de coleta de dados é
adequada para identificar o comportamento e a influência que as crianças exercem sobre os
adultos durante o processo de compra assim como observar os modos dos adultos no ponto de
venda da forma mais natural possível proporciona a melhor compreensão das atitudes deste
adulto.
Etapa II - Survey Online
A pesquisa survey é considerada uma das melhores maneiras de obter informações não
diretamente observáveis e permite fazer comparações entre grupos (SCHAEFFER; ELVER;
STEVENSON, 2010).

Esta etapa do trabalho buscou dialogar com os dados coletados na observação e
complementá-los com informações que não puderam ser obtidas diretamente no PDV, no
sentido de compreender com mais clareza onde os brinquedos são comprados, por quem,
quais são as variáveis importantes para definição e escolha do brinquedo, assim como a
relação da criança e da família com o brinquedo.
Para que os resultados fossem úteis e compreensíveis, o questionário foi previamente
submetido a um pré-teste para melhorar a formulação das questões na plataforma Survey
Monkey. A partir do pré-teste, as questões foram ajustadas para evitar erros nas respostas,
especialmente em questões que poderiam ter sentido dúbio tanto nas perguntas quanto nas
respostas. A partir do pré-teste, também foi notada a necessidade de uma plataforma que fosse
mais compatível com o uso de celulares, em vista da maioria dos respondentes utilizar deste
meio para responder o questionário.
A survey final foi aplicada a partir da plataforma Typeform. Esta plataforma foi
escolhida por ter aparência mais amigável e maior compatibilidade com o software de
celulares.
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Etapa III - Entrevistas em profundidade
Este estudo foi elaborado inicialmente para ter uma terceira etapa qualitativa no intuito
de termos maior profundidade na compreensão sobre a relação do estilo de vida dos
respondentes e a escolha do brinquedo da hora da compra.
A terceira etapa consistiria em entrevistas feitas com participantes da primeira e da
segunda fase, a partir de um roteiro semiestruturado para buscar compreender a influência da
criança no processo de compra da família para brinquedos e possíveis relações entre os
hábitos e costumes deste consumidor e seu comportamento de compra, tais quais, estilo de
vida, quantidade de filhos, exposição a mídia e tempo livre para o lazer com os filhos
(WIMALASARI, 2004).
Esta parte do estudo buscava reforçar os dados coletados na primeira e na segunda fase,
para uma maior compreensão sobre a escolha de um determinado brinquedo durante o
processo de compra e a influência do estilo de vida da família neste comportamento de
compra.
Entretanto, ao decorrer deste estudo, não foi possível concluir esta etapa de coleta de
dados. Para os próximos estudos que poderão dar continuidade a este, as entrevistas em
profundidade auxiliarão a conhecer, sobretudo, o estilo de vida (EV) e o processo de escolha
dos entrevistados e a compreender se existe relação entre o EV e o comportamento de
compra.
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6. RESULTADOS: APRESENTAÇÃO E INTERPRETAÇÃO
DOS DADOS COLETADOS
6.1 ETAPA I: OBSERVAÇÃO E ENTREVISTAS BREVES
Tendo em vista as justificativas apresentadas, para compreender o processo de compra e
escolha de brinquedos da categoria de primeira infância, foi realizada, como primeira forma
de coleta de dados, a observação não participante de pontos de venda especializados na venda
de brinquedos.
Considerando os objetivos deste trabalho optamos por observar adultos na compra de
brinquedos da categoria de primeira infância, acompanhados ou não de crianças. Foram
realizadas observações em 23 lojas em cidades das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste,
durante um período mínimo de 2 horas em horários alternados entre os períodos da manhã,
tarde e noite durante os meses de maio a agosto de 2016.
Quadro 2 – Relação de lojas visitadas e observadas.

Lojas Especializadas em Brinquedos visitadas
Região

SP

SP

Estado

Local

PDV

Dia

Campinas

Ri Happy - Iguatemi Campinas

06/jun/2016

Campinas

PBKids- Iguatemi Campinas

06/jun/2016

Campinas

PBKids - Parque Dom Pedro

25/mai/2016

Sorocaba

PBKids - Iguatemi Esplanada

24/mai/2016

Ribeirão Preto

Ri Happy - Ribeirão Shopping

01/ago/2016

Ribeirão Preto

PBKids- Shopping Iguatemi

02/ago/2016

S. J. Rio Preto

Ri Happy - Shopping Iguatemi

03/ago/2016

PBKids - Rebouças

30/mai/2016

Curitiba

PBKids- Park Shopping Barigui

25/jul/2016

Curitiba

Ri Happy - Shopping Curitiba

26/jul/2016

Londrina

Ri Happy - Shopping Catuaí

27/jul/2016

Porto Alegre

Ri Happy - Iguatemi Shopping

28/jul/2016

Porto Alegre

Nilo Tozzo

29/jul/2016

DF

Brasília

Ri Happy - Boulevard Shopping

15/ago/2016

GO

Goiânia

Ri Happy - Flamboyant Shopping

16/ago/2016

Belo Horizonte

PBKids - BH Diamond

18/ago/2016

Belo Horizonte

Ri Happy - Rua dos inconfidentes

19/ago/2016

Belo Horizonte

PBKids - BH Shopping

19/ago/2016

SP
Interior

SP Capital Capital

PR
Sul
RS

CentroOeste e
MG

MG
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Quadro 2 (continuação) – Relação de lojas visitadas e observadas.

Lojas Especializadas em Brinquedos visitadas
Região

Sudeste

Estado

RJ

Local

PDV

Dia

Rio de Janeiro

Ri Happy - Via Park Shopping

11/ago/2016

Rio de Janeiro

Ri Happy - Metropolitano Barra

11/ago/2016

Rio de Janeiro

PBKids - Barra Shopping

10/ago/2016

Rio de Janeiro

PBKids - Rio Design

12/ago/2016

Rio de Janeiro

PBKids - Fashion Mall

12/ago/2016

O acesso foi facilitado uma vez que as lojas receberam treinamento de brinquedos da
Chicco, ministrado pela autora deste projeto que exercia na época o cargo de gerente de
produtos da categoria de primeira infância do grupo Artsana Brasil. A escolha por fazer a
observação em lojas especializadas de brinquedos se deve ao maior volume de venda de
brinquedos ser feito nesse canal. De acordo com dados de mercado da GFK, 72% da venda foi
realizada por lojas especializadas do segmento de brinquedos, que corresponde a 841 milhões
do total de 1.168 milhões em 2015, sendo os 28% restantes na participação da venda de
brinquedos divididos entre lojas de departamento, supermercados e hipermercados. Dados da
Euromonitor de julho de 2015 também mostram a importância das lojas especializadas nas
vendas de brinquedos, somando quase 90% de toda venda de brinquedos em 2014. O quadro
de sazonalidade, a seguir, reforça a importância desse canal de vendas.
Quadro 3 – Sazonalidade do mercado de Brinquedos por canal no Brasil.

Fonte: GFK (2015).
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Os dados de observação e entrevistas breves foram registrados e transcritos formando
dois conjuntos de observação: pessoas que entraram saíram com sacolas das lojas
(movimentação de compras) e observação do processo de escolha e compra nas gôndolas de
primeira infância.

a) Movimentação de compras (apenas observação)
Observação de clientes que entravam nas lojas e saiam com as compras na loja PB Kids
Barra Shopping - Rio de Janeiro durante o período de 2 horas. Nestes dados, os clientes foram
caracterizados da seguinte forma
 Gênero
 Pessoas com sacolas
 Pessoas com sacolas e com crianças
 Famílias com crianças com e sem sacolas, grupo que para ser caracterizado neste
trabalho como família, deveria ter ao menos 2 pessoas e 1 criança.
Dos grupos citados acima, optou-se por observar pessoas sem sacola do terceiro grupo,
famílias, no intuito de podermos comparar a tendência de compra de famílias acompanhadas
de crianças em relação a terem sacolas ou não após entrarem na loja.
Dado que os consumidores desta observação incluem pessoas sozinhas e famílias, para a
análise desses dados, vamos chamá-los de unidades de compra, uma vez que solitários ou em
família, estavam na loja para mesma finalidade, que é a compra de brinquedos. O número de
adultos na família não altera a quantidade de sacolas (no caso, sacolas aqui foram
interpretadas como compra).
Notou-se que nos 3 grupos, a maioria das pessoas que entraram nas lojas era do sexo
feminino. Do total de 31 unidades de compra analisadas, 8 eram famílias, 17 eram mulheres e
6 eram homens. Porém, não se pode considerar que mulheres tendem a comprar mais
brinquedos do que os homens, uma vez que o público do shopping era em sua maioria
feminina, especialmente durante o período observado (das 15h às 17h).
Quinze pessoas que saíram com sacolas da loja estavam sozinhas ou não estavam
acompanhadas de criança(s). Oito (8) pessoas acompanhadas de crianças saíram com sacolas
das lojas. Das 8 famílias que entraram na loja, 3 estavam com sacolas e 5 estavam sem
sacolas.
Durante a observação, se esperava que o número de pessoas com compras realizadas
acompanhadas de crianças fosse superior ao número de pessoas sozinhas, dado que o
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levantamento da literatura realizado até o momento indica que pais acompanhados de crianças
tendem a ser mais influenciados durante a compra.

Unidades de Compra
Famílias
Pessoas acompanhadas de crianças
Pessoas sozinhas

Com sacolas Sem Sacolas
3
5
8
15

Dos dados obtidos, pode-se notar que, ao contrário do que indica a literatura, a maioria
de famílias acompanhadas de crianças estava sem sacola. Também se notou que um grande
número de pessoas sozinhas realiza compra de brinquedos, corroborando com a literatura de
que pais contemporâneos são mais permissivos no que se diz respeito a compra de brinquedos
(WIMALASIRI, 2004).
Conforme mencionado anteriormente, não foi comparada a quantidade de pessoas que
entraram na loja e saíram com ou sem sacola, pois o intuito desta observação era compreender
a relação entre crianças e quantidade de sacolas e não de gênero ou conversão de venda.

b) Processo de escolha e compra
Nesta etapa, foram observadas situações de compra em diversas lojas de brinquedos.
O foco da observação foi o processo de escolha e compra de brinquedos de primeira
infância dentro das lojas de brinquedos.
Em todas a 23 lojas visitadas a área de primeira infância tinha menor circulação do que
de outras categorias. Na maioria das lojas, esta categoria fica no fundo da loja obrigando o
cliente a percorrer um longo corredor para chegar a estas gôndolas. Além disso, as lojas não
eram bem sinalizadas quanto à indicação por faixa etária. Nas lojas especializadas em
brinquedos, a divisão das áreas utilizada é por categoria de brinquedos, e dentro destas
categorias, há uma tentativa de organização por faixa etária.
O quadro 4 ilustra um mapa com uma configuração aproximada da divisão das
categorias de brinquedos encontrada nestas lojas levando em consideração a semelhança entre
os layouts das lojas visitadas.
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Quadro 4 – Mapa das lojas especializadas de brinquedos com divisão de espaço por categoria.

PORTA DA LOJA

PRÉ- ESCOLAR LICENCIADOS
BLOCOS DE
CONSTRUÇÃO

VITRINE

VEÍCULOS

FIGURAS DE AÇÃO

MASSA DE MODELAR E
BRINQUEDOS ARTISTICOS

BONECAS

JOGOS

BABY + PRIMEIRA INFÂNCIA

VITRINE

Além da observação, se houvesse oportunidade de abordagem, procuramos fazer uma
breve entrevista com consumidores das áreas Baby + Primeira Infância e Pré-escolares
Licenciados e também com vendedores destas lojas, que gerou um conjunto de dados com
observações de casais (pais e não pais), famílias (pai, mãe e filhos) e mulheres mães e não
mães acompanhadas ou não de seus filhos.
Perdidos entre muitas opções e poucas informações
Uma razoável quantidade de casais entra e sai das lojas, sem comprar nada e sem lá
passar muito tempo. Aparentemente, buscam algum brinquedo para presente, não são pais ou
detém conhecimento de brinquedos de primeira infância. O olhar é superficial, apertam alguns
botões, e rapidamente saem da loja. Não é de se estranhar tal comportamento. As lojas de
brinquedos não são bem organizadas quanto à orientação dos brinquedos por categorias ou
faixa etária. Encontrar brinquedos desta categoria requer um conhecimento mínimo do layout
dessas lojas ou o consumidor pode encontrar dificuldades. Faltam sinalizações que auxiliem a
orientação dentro da loja. Tampouco seus vendedores têm afinidade sobre infância e suas
fases de desenvolvimento para indicar brinquedos. Também é muito comum que funcionários
que circulam as lojas, entre vendedores, gerentes, promotores e demonstradores, não
conheçam a maioria dos brinquedos que ali vendem.
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Os profissionais destas lojas possuem conhecimento restrito aos brinquedos que “estão
na moda”, mais a partir de experiências empíricas (crianças da família que possuem o
brinquedo ou que eles assistem da TV). Comumente passam informações incorretas sobre as
funções dos brinquedos e não sabem responder perguntas básicas sobre os mesmos, tais como
faixa etária ou se necessitam o uso de pilhas. Em uma conversa de trabalho com um grupo de
vendedores durante o treinamento ministrado, foi comentado que a falta de conhecimento
sobre os produtos dificulta a demonstração no momento da venda. Muitas vezes, por vergonha
em não saber explicar para o cliente sobre o que aquele brinquedo faz, eles deixam de vender
ou optam por induzir a venda de outro brinquedo, no qual dominam as funções e principais
características – seja por tê-lo em casa, seja por treinamentos recebidos anteriormente.
Os consumidores que buscam brinquedos na categoria de primeira infância ou baby,
como é chamada por alguns clientes e profissionais da área, em sua maioria, se sentem
perdidos. Nota-se que estacionam em frente à enorme gôndola repleta de brinquedos
empilhados e lá ficam por minutos olhando, como se tivessem procurando algo, mas que não
sabem exatamente o que. “Liga lá pra mãe dela e pergunta o que ela quer” é uma frase comum
de se ouvir nestas lojas. A companheira, normalmente mais paciente na busca de informações
sobre o brinquedo, o pega nas mãos, lê a embalagem, olha seu verso, aperta alguns botões.
Sem a certeza de que aquele brinquedo é adequado ou não, agradará a criança ou não, ou do
porquê ele custa “tão caro”, um grande volume de pessoas observadas demonstra dificuldade
em realizar a escolha do brinquedo ideal, então abandonam as lojas com as mãos vazias.
Em O Paradoxo da Escolha, TED apresentado por Barry Schwartz (2005), o autor
menciona que no atual contexto, todas essas opções de escolha têm dois efeitos negativos nas
pessoas. Um deles é que paradoxalmente o excesso de opções provoca paralisia em vez de
liberdade, que é a proposta do dogma oficial: quanto mais opções de escolhas, maior é a
satisfação do consumidor. Entretanto, para o pesquisador, com tantas opções para escolher, as
pessoas acham muito difícil decidir e não querem errar. Para fazer a escolha certa, o sujeito
adia a tomada de decisão, que no final do processo, acaba não sendo feita ou feita
tardiamente. O segundo efeito negativo é quando mesmo superada a paralisia, o sujeito acaba
menos satisfeito com o resultado da escolha do que tivesse menos opções para escolher.
Quanto mais opções, mais fácil se arrepender com qualquer coisa decepcionante na escolha.
Além disso, quando existem várias alternativas a considerar, é fácil imaginar os recursos
atraentes das alternativas rejeitadas, o que causa uma sensação de perda de oportunidade, que
segundo economistas, é o chamado “Custo de Oportunidade”. Então, para Schwartz, quanto
maior a quantidade de escolhas, maior a ansiedade e menor a satisfação.
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Embalagens, gôndolas e disputa da atenção
As embalagens dos brinquedos desta categoria são seus “fiéis escudeiros”. Elas devem
chamar a atenção do consumidor, para que ele a escolha para uma apuração dos atributos que
este produto tem. Diante de uma grande parede de opções, esta embalagem deve reter a
atenção do cliente, pois ele não pega todos os produtos na mão. Dois ou três, no máximo, são
escolhidos para ler o que tem no verso. Esta embalagem deve dizer tudo que o consumidor
precisa saber e que o vendedor da loja não sabe.
A partir do momento em que o próprio consumidor não tem conhecimento aprofundado
sobre os estágios da primeira infância, ele também não tem a percepção se as informações
contidas nas embalagens são suficientes para uma compra bem orientada ou não. De uma
maneira geral, acreditam que as embalagens são boas, embora muitas delas não tenham
informações sobre o auxílio que tal brinquedo pode oferecer para o desenvolvimento de
acordo com sua faixa etária ou fase de desenvolvimento. No ponto de venda, as principais
informações que os clientes procuram são se necessitam de pilhas e quais funções eletrônicas
possuem, o que torna, neste caso, embalagens com possibilidade de teste das funções de luz e
som mais atrativas. Entretanto, embora não tenham a percepção de que algumas embalagens
não têm informações suficientes, nota-se que a escolha por produtos com embalagens mais
detalhadas é maior em relação às embalagens com menos informações.
As gôndolas da categoria de primeira infância são recheadas do chão ao teto de
brinquedos que estimulam diferentes habilidades das crianças, embora, conforme dito
anteriormente, isto não esteja claro para os consumidores. Esta falta de clareza frente a uma
imensidade de opções, gera no consumidor a dificuldade de escolha. Em outros estudos sobre
as escolhas, Gladwell (2004) cita alguns experimentos realizados por Howard (1970) sobre a
busca de produtos perfeitos na indústria alimentícia. Howard descobriu a inexistência de um
produto perfeito, e sim que existem produtos perfeitos. Apresentou para a indústria que as
pessoas tinham desejos subliminares, isto é, desconhecidos por elas mesmas, em certos
produtos que não eram atendidos. Desta forma, deu-se a ampliação na gama de produtos
como molhos de tomate, picles, café etc. Hoje podemos encontrar uma imensa variedade de
um mesmo produto nas prateleiras de um mercado, o que Howard chamou de segmentação
horizontal. Na situação descrita sobre a dificuldade de escolha no brinquedo, embora o
mercado tenha seguido de acordo com as descobertas de Howard, horizontalizando a oferta de
brinquedos, os consumidores aparentam não ter a percepção, mesmo que subliminar, sobre
sua necessidade.
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Como avalia Salecl (2005), por sua vez,embora as compras sejam percebidas como
nosso passatempo preferido, as diversas opções fazem com que o prazer em comprar seja cada
vez mais reduzido. Estes estudos podem ajudar a explicar a desistência de compra dos casais
não acompanhados de crianças observados neste trabalho.
No que se refere a forma em que os brinquedos estão expostos nas gôndolas, podemos
aqui utilizar como análise alguns estudos de Atalay (2012) acerca da influência da
centralidade de um produto em uma prateleira na escolha, indicando que produtos que estão
no centro das gôndolas tendem a reter mais a atenção do consumidor do que os que estão nas
extremidades. Através de experimentos de eye tracking, foram realizados testes com
vitaminas e barras de cereais em uma prateleira, colocando os no centro horizontal. O estudo
também buscou compreender se as marcas que estão em volta deste produto que está no
centro influenciam na escolha do produto. Atalay propõe que as barras de cereais e vitaminas
que estão no centro possuem vantagem na escolha relacionados a atenção.
Em relação aos casais observados que levam seus filhos, em sua maioria com idades
entre 1 a 2 anos, percebemos que estes manuseiam os brinquedos com a criança. Apertam
todos os botões luminosos e musicais esperando que algum desses brinquedos chame a
atenção da criança. A expectativa deste casal é que a criança tenha sua atenção retida em um
brinquedo e eles possam dizer “Sim, é este, vamos levar!”. Mas, a real situação em que se
encontram é que ou a criança gosta de todos ou procura o celular no bolso do pai, pois este lhe
parece mais interessante que os brinquedos. Estas duas situações foram observadas em um
mesmo dia, durante a observação de casais com e sem filhos. Dos 6 casais observados, 2
estavam acompanhados de seus filhos, cada um com uma criança, com idades por volta dos 2
anos. Um dos casais optou por um brinquedo tipo uma toca CDs, porque este a menina ainda
não tinha. É bem provável, contudo, que de uma infinidade de 600 produtos dispostos nesta
gôndola (este é o número aproximado do mix de brinquedos da marca Fisher Price dispostos
em suas gôndolas) ela não tenha a maioria deles. A decisão desta compra mais foi semelhante
a um sorteio do que uma reflexão sobre qual brinquedo poderia ser mais contributivo com a
atual fase de desenvolvimento de sua filha. O outro casal optou por não comprar nada.
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Dinâmicas familiares no PDV
Algumas famílias optam por irem juntos a loja, levam seus filhos para que possam
opinar (ou escolher) sobre o brinquedo que pretendem comprar. Quando vão em família, as
crianças já são um pouco maiores, entre 3 a 5 anos. Este momento, para estas famílias, é um
programa de lazer, a loja de brinquedos é um ambiente que agrada seus filhos depois de uma
andança por vezes cansativa no shopping com seus pais. É como se as crianças ganhassem
uma recompensa. Acompanharam seus pais durante as outras compras e agora chegou o
momento deles, na loja de brinquedos. Das famílias observadas, a maioria portava sacolas de
outras lojas do shopping, o que leva a pressupor que a ida até o shopping não foi
exclusivamente para a compra de brinquedos. Diante desse cenário, pode-se observar então
que loja de brinquedos era a última a ser visitada naquele dia. Dalí, já iam embora, e como
mesmo diziam, a criança “poderia abrir o brinquedo quando chegasse no carro”. Podemos
concluir então que, os pais já estavam cansados, sem disposição para gastar muito tempo
dentro desta loja. Pouco manuseiam os brinquedos, as crianças os guiam dentro da loja. Nesta
situação, é claro o impacto da mídia sobre estas crianças: ou querem algo que viram no
comercial ou partem para as gôndolas que tem os brinquedos de seus personagens favoritos.
Não entendem muito bem o que aquele brinquedo faz, mas ele já está escolhido. “Olha esse é
do Chase! – apontando para um brinquedo do personagem de um desenho – sem nomear o
que “esse” brinquedo é ou faz.
Numa dinâmica diferente da anterior, quando as famílias davam uma passada na loja de
brinquedos antes de ir embora, um casal levou seus dois filhos, 3 e 4 anos, para escolher o
presente de aniversário. Estes pais estavam sem sacolas, foram até a loja exclusivamente para
tal atividade. Mas nem por isso, gastaram muito tempo na loja: os brinquedos foram
escolhidos pelas crianças em poucos minutos. O casal adentra a loja, caminha diretamente
para área de primeira infância. Estes já conhecem as lojas de brinquedos, estão ambientados,
sabem onde ficam os brinquedos para a idade de seus filhos. Mostram meia dúzia de
brinquedos eletrônicos educativos. O filho mais novo olha, interage, aperta alguns botões,
demonstra singelos sinais de interesse. O mais velho já está dando a volta na gôndola,
procurando outros tipos de brinquedos que não aqueles. O pai vai atrás. “Eu acho que vou
querer esse!” Ele diz em bom som. O mais novo ouve a sua voz, e sai correndo em direção ao
irmão. A mãe então se rende, e também vai ao seu encontro. Então o filho mais novo também
escolhe um brinquedo da mesma categoria do irmão mais velho. Ambos os brinquedos são
licenciados, isto é, de personagens.
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Nesta área das lojas de brinquedos também se pode observar algumas mães, que
estavam ali para comprar presentes, para seus filhos, ou filhos de familiares e amigos. Estas
mães têm conhecimento da idade da criança para quem vão comprar o brinquedo. Em alguns
casos, também sabem os personagens favoritos da criança que será presenteada. Elas também
são impactadas por comerciais de TV, redes sociais, bloggers, vlogers e youtubers. Algumas
observações sobre esse fenômeno já foram feitas, mas ainda é necessário aprofundar este tema
para compreender a influência deste movimento digital na escolha dos brinquedos desta
categoria. Perguntam sobre determinado brinquedo para o vendedor, dizendo que viram o
comercial. Muitas vezes esta mãe já sabe o nome do brinquedo, ou dá suas características para
ajudar o vendedor a encontrá-lo. Outras vezes ela sozinha já o encontra. Porém, assim como
os outros grupos observados, para ela também não são claros os benefícios do brinquedo de
acordo com as fases de desenvolvimento da criança. Pergunto para algumas mães, que
estavam explorando alguns brinquedos na gôndola “Você pode me dar uma sugestão? Preciso
comprar um presente para minha afilhada, ela tem 2 anos. Qual você acha legal?” Em todos
os casos, as mães tiveram boa vontade em me assistir. Mas em apenas uma delas ela me
perguntou se minha afilhada já estava na escolinha e conhecia as cores e as formas. Esta se
preocupou em indicar algum brinquedo que fosse interessante para a fase de desenvolvimento
da criança, e não somente a sua faixa etária. Em todos os outros casos, as mães buscavam me
indicar algo que trouxesse diferenciação de gênero (brinquedos com mais detalhes em rosa,
por exemplo), pela aparência e robustez do brinquedo quando eu perguntava a opinião delas
sobre um brinquedo que custava mais de R$ 400 “Ah esse tem bastante luzes e sons,
embalagem grande, com certeza ela vai gostar!”.
Essas observações e interações indicam, de forma preliminar, que tanto os parentes
quanto profissionais das lojas de brinquedos pouco conhecem sobre o papel dos brinquedos de
primeira infância para a criança. A compra e a escolha são feitas com pouca ou nenhuma
assistência, e mesmo quando se trata de produtos caros, se comparados ao Ticket Médio
dessas lojas perto do valor de R$50. Os atributos dos brinquedos são pouco conhecidos e
estudados no momento da compra. A mídia e a licença têm um papel bastante relevante na
escolha.
Os dados coletados nos PDV já apresentam respostas parciais aos objetivos deste
trabalho, assim como levantam novas questões relevantes, que dialogarão com os dados
obtidos na etapa seguinte.
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6.2 ETAPA II: SURVEY ONLINE
A pesquisa survey é considerada uma das melhores maneiras de obter informações não
diretamente observáveis e permite fazer comparações entre grupos (SCHAEFFER; ELVER;
STEVENSON, 2010).
Esta etapa do trabalho busca dialogar com os dados coletados na observação e
complementá-los com informações que não puderam ser obtidas diretamente no PDV, no
sentido de compreender com mais clareza onde os brinquedos são comprados, por quem,
quais são as variáveis importantes para definição e escolha do brinquedo, assim como a
relação da criança e da família com o brinquedo.
Para que os resultados sejam úteis e compreensíveis, o questionário foi previamente
submetido a um pré-teste que possibilitou melhorar a formulação das questões.
Este pré-teste foi aplicado a partir da plataforma SurveyMonkey.
Resultados do Pré-Teste
O roteiro do questionário surgiu da necessidade de responder algumas dúvidas durante a
primeira fase de coleta de dados de observação em campo relacionadas a forma que a criança
usa o brinquedo, onde os adultos que tem relação com a criança mais costumam comprar e
por quais categorias de brinquedos eram mais adeptos ou tinham preferência.
O questionário foi aplicado via plataforma SurveyMonkey e submetido a pré-teste para
compreender se a linguagem e o entendimento das perguntas estavam adequados para esta
pesquisa. Foram 23 respondentes, dos quais 19 mulheres e 4 homens da cidade de São Paulo,
que possuíam filhos ou contato próximo com crianças de 0 a 6 anos de idade e que compram
brinquedos para estas crianças.
Após resultados, foi observado que para a mesma questão, o respondente poderia ter
mais de uma opção de resposta, que poderiam depender da razão da compra do brinquedo
para diferentes ocasiões. Também foi observado que 92% dos respondentes utilizaram celular
para completar o questionário.
Por esta razão, as questões foram adaptadas para múltipla escolha e / ou utilização de
escala Likert para avaliar a frequência da ação, onde 1 menos frequente e 5 mais frequente e a
plataforma escolhida foi a Typeform, que se mostrou uma plataforma mais amigável ao uso de
celulares.
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Resultados do questionário final
O questionário final foi aplicado durante o período de março a setembro de 2017 e traz
25 questões que buscam compreender quais os atributos dos brinquedos são mais importantes
para a escolha no momento da compra. O tempo médio para completar o questionário foi de
11 minutos em smartphones e 12 minutos e meio em tablets ou computadores. Foram 173
respondentes, 88,4% (153) mulheres e 11,6% (20) homens entre 26 e 35 anos (65,3%), mais
que 35 anos (30,6%), entre 20 e 25 anos (4%) das cidades de São Paulo (96,5%), Paraná
(1,2%), Rio de Janeiro (1,2%), Rio Grande do Sul (0,6%) e Santa Catarina (0,6%). Dos
respondentes, 97,1% (166) possuem filhos e 2,9% (7) não possuem. A seguir, será mostrado o
perfil destes respondentes, enfatizando a relação com a criança.
Perfil dos Respondentes
7.Você se considera desta criança:
Questão
7 - Grau de parentesco: você se considera desta(s) criança(s):

Mãe
Outro (Ex: Padrasto, Madrasta, Tio/Tia,etc)
Pai

62,4%
28,9%
8,7%

8.Costuma comprar brinquedos para esta criança?
Questão8
- Costuma comprar brinquedos para esta(s) criança(s)?
Sim
Não

96,5%
3,5%

Hábitos de Compra
As questões a seguir visam compreender onde mais ocorre a compra de brinquedos.
Para não interferir ou induzir a resposta a questão 9 foi aplicada no formato aberto. Para
tabulação dos dados, foram criados os clusters abaixo de acordo com a repetição de respostas:
9.Onde costumam comprar brinquedos:

Questão9 (espontânea) - Onde costumam comprar brinquedos?
Shopping
Lojas especificas
Rua
Internet
Outros
Viagens

74,6%
11,0%
5,2%
4,0%
3,5%
1,7%

Ao serem questionados sobre a preferência por alguma loja específica para comprar
brinquedos, a maioria diz não ter esta exigência, embora em uma questão feita posteriormente
a Ri Happy recebesse expressiva menção como principal local de compra:
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10.Você tem preferência por alguma loja específica para comprar brinquedos?

Questão10 - Você tem referência por alguma loja específica para comprar brinquedos?
Sim
Não

36,4%
63,6%

Questão10 - Continuação - Se sim, qual?
RIHAPPY
PBKIDS
Não possui preferência
OUTRAS

29,5%
11,0%
41,6%
17,9%

Ao que se pode observar a partir da próxima questão apresentada, a escolha pela Ri
Happy se dá mais pela busca de lojas específicas de brinquedos do que pela marca:
9.Dos locais abaixo, quais você mais costuma comprar brinquedos?
Questão
11 - Dos locais abaixo, quais você mais costuma comprar brinquedos?

Lojas especializadas em brinquedos
Lojas Online
Lojas de Departamento , Conveniência, ou Móveis e Eletrônicos
Supermercados
Mercado Informal (vendedores ambulantes)
Outros

75,1%
10,4%
8,1%
2,9%
1,2%
2,3%

E então, ao serem estimulados a partir das opções da questão de múltipla escolha, a
menção da Ri Happy ganhou maior importância:
11.Das lojas citadas abaixo, quais delas você MAIS compra ou comprou brinquedos?
Questão12
- Das lojas citadas abaixo, quais delas você MAIS compra ou comprou
(Por favor, cite apenas a opção que você mais compra)
brinquedos?
(Por favor, cite apenas a opção que você mais compra)

Ri Happy
PB Kids
Lojas Americanas
Bmart
Walmart
Brinkcenter
Carrefour
Casas Bahia
Extra
Magazine Luiza
Submarino
Toyboy
Tricae
Outros

48,6%
17,3%
8,1%
6,9%
4,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
9,7%

Sobre a frequência que compram brinquedos, as repostas dividem- se entre somente em
ocasiões especiais ou em uma frequência mais constante. Esta última, corrobora a revisão de
literatura apresentada neste projeto a respeito dos pais serem cada vez mais permissivos em
relação a compra de brinquedos para seus filhos, realizando a compra de presentes mesmo
sem a necessidade de ocasiões especiais (KIDZ GLOBAL, 2016).
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8. Com qual frequência costuma comprar brinquedos?

Questão13 - Com qual frequência costuma comprar brinquedos?
Apenas em ocasiões especiais.
Mensalmente
4 vezes ao ano ou mais
Bimestralmente
Quinzenalmente
Semanalmente

37,0%
24,3%
20,8%
12,7%
4,0%
0,6%

Nas repostas espontâneas sobre quais tipos de brinquedos costuma comprar, as
categorias mais citadas foram bonecas, jogos, brinquedos educativos, figuras de ação e
carrinhos. De acordo com a parcela de participação de mercado das categorias
(EUROMONITOR, 2017), as duas primeiras são as categorias mais importantes em
faturamento para o mercado de brinquedos.
Questão15 - Que tipo de brinquedo costuma comprar?
Nos gráficos a seguir, os respondentes foram estimulados a responder, dentro das
categorias citadas na questão 15, em uma escala de 1 a 5.
Questão 16 - Dos brinquedos que costuma comprar, quais são os tipos mais frequentes,
numa escala de 1 a 5, onde 1 mais frequente e 5 menos frequente?
Gráfico 1 - Brinquedos de personagens

Gráfico 2 - Brinquedos Educativos
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Gráfico 3 - Brinquedos de Encaixe/ Blocos de Montar

Gráfico 4 - Brinquedos Musicais

Gráfico 5 - Centros de Atividades

Gráfico 6 - Veículos
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Gráfico 7 - Brinquedos Eletrônicos

Gráfico 8 - Bonecas

Gráfico 9 - Pelúcias

Gráfico 10 - Massa de Modelar
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Gráfico 11 - Brinquedos de Artes

Gráfico 12 - Quebra-Cabeças

Gráfico 13 - Jogos

As categorias selecionadas seguiram o critério de divisão de categorias dos principais
institutos de pesquisa que auditam o mercado de brinquedos. Na pesquisa apresentada neste
projeto, as categorias de compra mais frequentes são Brinquedos Educativos, Brinquedos de
Encaixe, Brinquedos Musicais e Brinquedos de Personagem, consecutivamente, conforme
mostra o quadro abaixo:
Quadro 5 - Média das categorias
Categorias

Ordem
Média

Brinquedos
Educativos

Brinquedos
de Encaixe /
Blocos de
Montar

Briquedos
Musicais

Brinquedos
de
personagens

Massa de
Modelar

Veículos

QuebraCabeças

Brinquedos
de Artes

Bonecas

Jogos

Centros de
Atividades

Brinquedos
Eletrônicos

Pelúcias

1
4,09

2
3,62

3
3,02

4
2,96

5
2,79

6
2,77

6
2,77

8
2,70

9
2,54

10
2,42

11
2,40

12
2,21

13
1,95
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Atributos do Produto
Os respondentes também foram questionados quanto a importância dos atributos dos
brinquedos em relação à escolha e compra. A questão propôs compreender numa escala de 1 a
5 a importância de cada atributo citado, onde 1 pouco importante e 5 muito importante.
Questão 17 - Atributos do Produto
Atributos

Qualidade

Indicação
Etária

Ordem

1
4,56

2
4,37

Média

Fácil
entendimento
Ser Educativo
do
funcionamento

3
4,33

4
4,31

Preço

Inovação

Marca

Gênero

Embalagem

5
4,03

6
3,30

7
3,20

8
2,84

9
2,53

A Qualidade é o atributo mais importante do brinquedo no momento de escolha,
seguido por Indicação Etária e Fácil compreensão do funcionamento do brinquedo. Vale
mencionar que o atributo Qualidade por diversas vezes em entrevistas breves com
consumidores da Etapa I era relacionado a produtos mais seguros, de boa durabilidade. O
atributo Educativo ficou em 4o lugar, embora tenha sido a categoria mais citada na questão
anterior. Ainda não é possível concluir o motivo de tal discrepância entre a escolha das
categorias e a importância dos atributos, mas hipótese que pode ser levantada para estudos
posteriores é que se caso o brinquedo educativo não cumpra os 3 atributos eleitos como mais
importantes para o consumidor, ele faz a troca por outro produto, seja educativo ou não. Preço
e Marca são atributos de média a baixa importância, contrariando a literatura quanto a
importância da marca na escolha do produto (BLESSA, 2006). Os atributos Gênero e
Embalagem foram considerados os de menor importância entre os atributos avaliados.
Atributos do Local de compra
Além dos atributos específicos do produto, durante a fase qualitativa de pesquisa deste
projeto, foi observado que os atributos do local da compra (loja) também exercem influência
na escolha do brinquedo. Foram eleitos os atributos mais citados durante a observação e
entrevistas breves da primeira fase e os respondentes foram convidados a avaliar, nesta fase
quantitativa, a importância de cada atributo quanto ao local que compram brinquedos.
Questão 18 - Atributos do local de compra
Atributos

Ordem
Soma

Preços oferecidos
pela loja

Variedade de
Produtos

Atendimento

Condições de
Pagamento

Fácil Localização
do Brinquedo

Ambiente da
Loja

1
773

2
743

3
701

4
680

5
678

6
659
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Os preços, a variedade de produtos e o atendimento foram considerados os atributos
mais importantes para a escolha do brinquedo no ambiente de loja.
Hábitos de utilização dos Brinquedos
Para compreender a relação do consumidor e da criança com o brinquedo de primeira
infância, os respondentes foram questionados quanto ao hábito de brincar com as crianças e a
utilização de brinquedos. A questão buscou compreender como os adultos e as crianças com
as quais possuem convivência utilizam os brinquedos no seu cotidiano.
Questão 19 - Como as crianças mais costumam brincar

COM brinquedos e sozinhos

21,5%

COM brinquedos e com os 2 pais juntos

18,6%

COM brinquedos e com a mãe

18,6%

COM brinquedos e com o(s) irmão(s)

11,0%

COM brinquedos e com os amigos

10,5%

COM brinquedos e com o pai

8,7%

SEM brinquedos e com os 2 pais juntos

3,5%

SEM brinquedos e com a mãe

1,7%

COM brinquedos e com a cuidadora (ex :babá)

1,7%

COM brinquedos e na escola

1,7%

SEM brinquedos e sozinhos

1,2%

SEM brinquedos e na escola

0,6%

SEM brinquedos e com os amigos

0,6%

As seis situações mais escolhidas pelos respondentes envolvem brincadeiras com a
utilização de brinquedos. Nota-se também que as primeiras três situações não envolvem
brincadeiras com outras crianças, sendo que a primeira situação mais citada é a criança
brincando sozinha com os brinquedos. Esta observação vem ao encontro da revisão de
literatura deste projeto tanto quanto a redução de filhos por família, quanto a importância cada
vez maior no desenvolvimento e sociabilização da criança (BENJAMIN, 2002; PIAGET,
1970; WIMALASARI, 2004). Benjamin (2002) escreveu sobre a maneira que a criança se
projeta no brinquedo, transportando-a para um lugar único e lúdico. No entanto, ele também
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fala da padronização dos brinquedos em suas versões “tecno”, que somada à ausência dos pais
pode fazer com que assumam um papel mais participativo do que o desejável, considerando a
exposição a mídia a qual as crianças estão expostas.
A situação de mães brincando com as crianças com brinquedos é a terceira com maior
afinidade na maneira de brincar das crianças. Embora a mulher venha assumindo um papel
cada vez mais importante no mercado de trabalho e como provedora de lares (PINHEIRO et
al., 2009), as mães ainda assumem o protagonismo em cuidar e brincar com seus filhos. A
mesma situação com os pais é citada em 8,7% das respostas.
Já quanto ao momento de utilização do brinquedo, nota-se que as crianças brincam tanto
em casa como na escola, durante a semana e também aos finais de semana. Embora a situação
mais frequente tenha sido em casa, a diferença entre as duas situações é pequena.
Questão 20 - Onde e quando as crianças mais brincam
Diariamente
(%)
Soma

Aos finais de semana

Em casa

Na escola

56%

44%

(%)

59%

41%

589

Soma

785

537

750

Em casa Fora de Casa

Preferências
Em relação às preferências por qual brinquedo comprar, foram levantadas algumas
situações do cotidiano com a intenção de compreender quais delas mais influencia a escolha
deste consumidor. Nestas questões, o respondente foi convidado a pontuar as situações de 1 a
5, onde 1 menos se aproxima com ele e 5 mais se aproxima.
Questão21 - Influências na compra
Preferências
Preferência por qualidade
Preferência pela faixa etária
Preferência pelo o que a criança pediu
Preferência por brinquedos mais baratos
Preferência por personagens
Preferência por brinquedos mais caros
Preferência pelo o que vê na TV

Média
4,30
4,15
3,59
2,96
2,62
1,85
1,72

Dentre as situações apresentadas, a preferência por comprar brinquedos de qualidade
mais se aproxima com as atitudes do respondente enquanto que a preferência por comprar o
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que vê na TV foi eleita a situação que menos se aproxima.
Este resultado, embora contrarie toda a literatura a respeito das influências exercidas
pela mídia em crianças, pode ser um indício que para a categoria de brinquedos de primeira
infância, a mídia televisiva não é considerada um instrumento de grande persuasão no que
tange a escolha de compra de brinquedos. Uma vez que a decisão de compra desta categoria é
de um adulto, os comerciais infantis podem não reter sua atenção ou podem não estar nos
veículos mais adequados para atingi-lo. Porém, embora a decisão seja do adulto, a média de
respondentes que tem preferência por comprar o que a criança pediu é a terceira dentre todas
as situações propostas, o que pode nos indicar que a criança ainda exerce importante papel de
influência na escolha do brinquedo.
A busca por brinquedos de acordo com idade da criança é uma situação já vista durante
a observação da Etapa I deste estudo. Os adultos utilizam como primeiro filtro para a escolha
do brinquedo a recomendação mercadológica por idade ao entrar na loja. Esta atitude já é
reconhecida pelo mercado, pois nota-se que há uma tentativa de organização por faixa etária
nas gôndolas de primeira infância, embora muitas vezes estas tenham sido encontradas
desordenadas pelo manuseio dos clientes. A mesma lógica também é aplicada nas lojas
online. Os filtros por idade já aparecem na página principal do site, conforme mostram as
figuras abaixo.
Figura 1 - Página inicial Ri Happy Brinquedos

Fonte: Site Ri Happy (www.rihappy.com.br) 2018.
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Figura 2 - Página inicial site Toymania

Fonte: Site Toymania (www.toymania.com.br), 2018.

Razões para compra de brinquedos
Quanto às razões para comprar brinquedos, foram realizadas questões que já foram
abordadas no levantamento da literatura deste trabalho nas quais os respondentes poderiam
classificar de 1 a 5 quais situações mais se aproximam de suas atitudes, onde 1 menos se
aproxima e 5 mais se aproxima.

Questão 22 - Razões para comprar brinquedos
Razões para comprar um brinquedo
Não acho que precisa de data especial para comprar brinquedos.
Compro brinquedos apenas em datas / ocasiões especiais.
Costumo comprar brinquedos quando vejo que meu filho (a) está crescendo e precisa de novos.
Tento controlar, mas acabo comprando brinquedo na maioria das vezes que a criança pede.
Tento controlar, mas acho que compro mais brinquedos do que deveria.
Compro um brinquedo, mesmo que de menor valor, toda vez que entro em uma loja de brinquedos.
Compro um brinquedo, mesmo que de menor valor, toda vez que vou ao shopping ou supermercado.

Média
3,43
2,91
2,76
2,06
2,02
1,93
1,82

Corroborando a literatura, a situação com maior avaliação dos respondentes é que não é
necessária uma data especial para comprar brinquedos. Por sua vez, a situação que propõe
eventual “culpa” por comprar mais brinquedos do que deveria teve baixa avaliação, o que
pode indicar que não existe a culpa em comprar brinquedos fora de ocasiões especiais. Além
disso, visto que as avaliações de situações nas quais compram brinquedos quando o filho está
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crescendo ou quando ele pede são maiores do que a situação de culpa, pode se entender que a
culpa não se relaciona à compra do brinquedo em si, mas a uma sensação geral de
consumismo.
Motivações
As motivações para a compra de brinquedos de primeira infância propostas neste
questionário surgiram de afirmações que justificavam tal ação, ouvidas durante observação
feita nas lojas.
Questão23 - Motivações de compra de brinquedos
Motivações para comprar um brinquedo
Compro brinquedos porque acho que eles ajudam na educação da criança.
Quando quero agradar a criança, na maioria das vezes recorro ao brinquedo.
Compro brinquedos como forma de recompensa para a criança.
Quando faço um passeio com a criança,costumo também comprar um brinquedo.
Quando saio para fazer compras para mim, compro um brinquedo também.

Média
3,85
2,29
1,85
1,81
1,80

Das motivações que se propôs, a mais pontuada pelos respondentes é que compram
brinquedos por acreditar que eles trazem benefícios para a educação da criança, ao mesmo
tempo que presentear a criança com um brinquedo é também uma forma de a agradar,
motivação com o segundo maior nível de pontuação.
Estas duas situações mais pontuadas demonstram um contraponto neste estudo. Os
adultos veem e adquirem brinquedos acreditando que é uma forma de auxiliar a educação das
crianças, mas também recorrem à compra de brinquedos quando querem agradá-las. É sabida
a importância do brinquedo no desenvolvimento educacional da criança, especialmente no
que diz respeito às atividades motoras, alfabetização e socialização. Entretanto, o ato da
compra também faz parte do processo de desenvolvimento da criança especialmente em
relação à educação sobre consumo, pois certamente educar, por vezes, pode ser discordar do
pedido da criança.
A escolha do brinquedo na hora da compra
Este trecho da pesquisa busca compreender se os hábitos do consumidor na hora da
compra podem influenciar a escolha. Novamente, algumas situações que partiram da etapa I
deste projeto durante a etapa de observação, foram levantadas para que os respondentes
avaliassem quais situações mais se aproximavam de suas atitudes no ponto de venda em
relação a compra de brinquedos.
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Questão 24 e 25 - Atitudes na escolha de qual brinquedo comprar
Quanto às atitudes de escolha de qual brinquedo comprar
Prefiro escolher e comprar o brinquedo sozinho.
Mesmo quando estou com as crianças, sou eu quem escolhe o(s) brinquedo(s) na hora da compra.
Acredito que a companhia das crianças não altera a minha escolha na hora de comprar o brinquedo.
Prefiro não levar as crianças comigo quando vou comprar brinquedos.
Tenho o costume de levar a criança comigo para escolher o brinquedo.
Quando estou com as crianças, tendo a comprar mais brinquedos.
Na maioria das vezes, deixo o meu parceiro escolher o que comprar.

Média
3,21
2,78
2,74
2,72
2,63
2,57
2,21

Nesta questão, os respondentes pontuaram que preferem fazer a compra do brinquedo
sozinhos e a tabela abaixo indica que geralmente já sabem o que querem comprar quando
entram na loja. Então, encontram os brinquedos que procuram com facilidade, embora
acreditem que as lojas poderiam oferecer mais opções de brinquedos para a primeira infância.
A opinião do vendedor teve a menor pontuação sobre a influência na compra.

Quanto às opções de escolha de qual brinquedo comprar
Geralmente, na hora de comprar brinquedos, já sei o que quero comprar quando entro na loja.
Na hora de comprar um brinquedo, encontro com facilidade o brinquedo que desejo.
Acho que as lojas poderiam oferecer mais opções de brinquedos.
Faço a escolha de qual brinquedo comprar quando estou na loja.
Na maioria das vezes, o vendedor sabe me orientar sobre os brinquedos
Na hora de comprar um brinquedo, a marca não é importante.
Na hora de comprar brinquedo, acho que as lojas oferecem opções demais.
Tenho dificuldade em encontrar os brinquedos que desejo.
A opinião do vendedor é muito importante na minha escolha.

Média
3,46
3,25
3,19
3,12
3,04
2,75
2,59
2,53
2,25
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A categoria de primeira infância é um objeto de estudo da indústria de brinquedos,
principalmente para a marca com maior participação de mercado do setor, a Fisher Price.
Entretanto, são pouco explorados os atributos educativos dos brinquedos no que concerne às
fases de desenvolvimento da criança para cada etapa de crescimento. A falta deste tipo de
informação nos meios de comunicação, lojas e embalagens propicia a dúvida por parte do
consumidor no momento da escolha.
Os principais consumidores desta categoria são os pais das crianças, especialmente
mães e secundariamente, parentes, como avós e tios. Em brinquedos de primeira infância, os
decisores da compra são os adultos, embora sejam impactados por diversas formas de
influência da criança, o que se nota mais veemente quando se trata de brinquedos licenciados,
nos quais os personagens ou temas tem a preferência da criança. Esta preferência por
personagens é temporal, isto é, orientada por modismos, de acordo com o filme, série ou
desenho de maior penetração no universo infantil do momento. Benjamin (2002), no início do
século XX já escreveu sobre este fenômeno e sobre a fugacidade da preferência de brinquedos
pelas crianças, que são substituídos com velocidade e recriados em versões cada vez mais
tecnológicas. Em decorrência desta fugacidade, os brinquedos são comprados com frequência
algumas vezes maior do que os respondentes consideram adequado, embora esta situação não
seja somada de culpa, uma vez que eles acreditam que o brinquedo tem grande importância no
desenvolvimento e crescimento da criança. Esta crença é evidenciada a partir de estudos do
Observatório Chicco, que faz um trabalho de observação longitudinal da usabilidade dos
brinquedos pela criança e também da contribuição deste aparato no seu desenvolvimento. As
conclusões destes estudos é que os brinquedos auxiliam crianças de 0 a 6 anos em suas
habilidades visuais, no aperfeiçoamento da coordenação motora, do raciocínio lógico em
resolução de problemas, e também das relações emocionais e interpessoais. Owen e
Blackmore (2005), também a partir de estudos de observação, escreveram sobre a
contribuição de brinquedos com características educativas no desenvolvimento físico,
cognitivo, e na linguagem da criança assim como o aperfeiçoamento de habilidades artísticas.
Os pais, majoritariamente, são os que detém a decisão final sobre a escolha de qual
brinquedo comprar para a criança de 0 a 6 anos. Demonstram conhecer os personagens
preferidos do filho, mas na loja, avaliam qual brinquedo é o mais adequado sob sua
percepção. Em relação ao local de compra, sites de compra virtual apresentam maior
frequência entre as mães mais jovens (faixa de 26 a 35 anos, que corresponde a 65,3% dos
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respondentes), mas o ponto de venda físico ainda é o local mais procurado para comprar
brinquedos. As lojas mais citadas – e também mais visitadas neste estudo – são da bandeira Ri
Happy e PB Kids.
Em relação a decisão de qual brinquedo comprar, nas observações feitas em campo na
primeira fase desta dissertação, foi notória que a escolha é mais fácil quando os consumidores
– geralmente os pais, neste caso – previamente concordam em comprar um brinquedo
licenciado e já conhecem o personagem ou tema favorito da criança. Lembrando que este
tema ou personagem favorito é renovado constantemente, então os adultos ainda se encontram
com o compromisso de se manter atualizados sobre a última preferência da criança, que
geralmente é consequência de uma moda ou personagem “febre”. Nestas situações, optam
pelo brinquedo da licença favorita da criança, avaliando conjuntamente o preço e faixa etária
na qual aquele brinquedo está indicando em sua embalagem, quando esta informação é
evidente. A avaliação de preço x indicação de idade mercadológica é feita também nos casos
que o consumidor avalia a compra de um brinquedo não licenciado. No caso dos brinquedos
sem licença, a faixa etária é o primeiro filtro imaginário que o consumidor se coloca. Nos
casos que está escrito na embalagem, os pais ou parentes já arriscam o autoatendimento. Caso
contrário, o consumidor pergunta para o vendedor, que informa para qual faixa etária o
brinquedo é indicado, mas pouco explora os atributos do brinquedo, ainda menos sobre de que
maneira estes atributos podem auxiliar no desenvolvimento da criança. Nota-se também que
tanto para os pais, quanto para os vendedores das lojas de brinquedo, o atributo “educativo” é
relacionado à alfabetização, aprendizagem dos primeiros números e cores. Brinquedos que
exploram as habilidades de coordenação motora, musicais, emulação e criatividade não são
enquadrados por estes indivíduos como brinquedos educativos e sim como brinquedos para o
entretenimento. É benéfico imaginar que mesmo estes brinquedos que podem muito contribuir
para o crescimento da criança sejam “apenas brinquedos divertidos”, pois ser educativo e ser
divertido não são conceitos dicotômicos. Porém, a oportunidade de explorar um atributo
divertido, porém educativo é perdida neste momento. Assael (1987) aborda a importância do
brinquedo como parte de atividades que exercem diferentes efeitos no desenvolvimento
infantil.
A embalagem e o preço são fatores que o consumidor de primeira infância avalia no
momento de decisão sobre qual brinquedo comprar, mas para esta categoria, estes fatores não
demonstraram ter muita relevância, diferentemente dos estudos de Blessa (2010) sobre a
importância destes atributos no varejo.
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As famílias, com a crescente redução de quantidade de filhos, participam das
brincadeiras com as crianças com os brinquedos, mas na maioria dos casos as crianças
brincam sozinhas com os brinquedos. Brincar sozinha com os brinquedos, já levantam
Benjamin (2002) e Gagnebin (1999), aumenta a relevância da relação brinquedo e criança.
Wimalasiri (2004) aponta que crianças que passam mais tempo sozinhas ou longe dos
pais e que consequentemente estão mais expostas às mídias, desenvolvem habilidades de
negociação de barganha com os pais na hora de convencê-los a comprar brinquedos. Também
identificou que existem diferentes formas de influência, baseada em um levantamento já feito
por Yukl e Falbe (1990). Para sua coleta de dados, Wimalasiri escolheu o método
quantitativo, por questionário estruturado. A tabela abaixo traz um comparativo com trechos
dos resultados encontrados por Wimalasiri e trechos de resultados encontrados no presente
estudo na Etapa I, que foi qualitativo através de observação, verificando se as mesmas formas
de influência encontradas pela autora indiana ocorrem na faixa etária estudada, 0 a 6 anos em
compra de brinquedos, especialmente no PDV.

WIMALASIRI (2004)

AUTORIA DESTE ESTUDO

ATITUDES DOS PAIS EM RELAÇÃO AOS PEDIDOS DAS CRIANÇAS
“Se o pedido da criança era feito Ao observar crianças de 3 a 5 anos, os seus
educadamente, em 51% dos casos, os pais pedidos eram feitos com educação e na
eram favoráveis em atendê-lo”.
maioria dos casos a criança já sabia o que
queria ganhar.
“Na maioria dos casos, a criança escolhe o Em alguns casos os pais não concordaram
produto e os pais concordam com a incialmente com a decisão. Os fatores
escolha.”
encontrados
que
resultaram
em
concordância foram o preço do brinquedo,
quando considerado muito caro, ou o tema,
se envolvia armas de brinquedo, por
exemplo.
“Mesmo se o pedido das crianças foi feito Não foram observados pedidos feitos de
de forma agressiva, poucos pais se forma agressiva neste estudo.
recusaram a atendê-lo.”
TÁTICAS DE INFLUÊNCIA MAIS UTILZADAS
Consulta - A criança envolve os pais na Esta tática foi observada em crianças de 3
decisão.
anos ou mais.
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Apelo Inspiracional - A criança faz um Alguns exemplos que podem ser
apelo emocional que envolve apelo classificados como esta tática de influência,
relacionado aos valores e ideais dos pais.
como dizer que queria ganhar o brinquedo
porque os pais tinham prometido dá-lo em
seu aniversário. Tática também observada
em crianças a partir de 3 anos.
Nos casos de crianças menores, quando o
pai retirava o brinquedo de suas mãos para
sair da loja, algumas delas choravam
(geralmente crianças menores de 2 anos).
Táticas de Troca - A criança faz promessas Esta tática foi uma das mais notadas, até
de dar algo em troca.
mesmo em crianças mais novas (a partir de
2 anos) que diziam que seriam obedientes
aos pais se ganhassem o brinquedo.
Apelo Endossado - A criança usa sua
persuasão dizendo que o pedido é aprovado
ou apoiado por algum membro mais velho,
como professores ou outro membro da
família.

Não foi notado o endosso de mais velhos,
mas de amigos da criança. Diziam que
queriam o brinquedo porque o amigo da
escola ou uma criança membro da família
tinha aquele brinquedo. De certa forma,
pode-se se considerar que há o endosso
indireto de mais velhos, uma vez que os pais
ou responsáveis por esta criança permitiram
que ela tivesse este brinquedo.

Táticas Insinuantes - A criança percebe e Táticas insinuantes não foram notadas neste
aguarda se o clima e humor dos pais estão estudo.
favoráveis (se estão de bom humor, por
exemplo) para fazer o pedido.
Táticas de Aliança - A criança procura apoio A criança buscou o apoio da mãe ou do pai,
de outras pessoas para ter argumento para a fim de que os dois entrassem em um
convencer os pais.
acordo. Em alguns casos, o pai se mostrava
mais permissivo que mãe (ou vice-versa) e
então a criança buscava a aliança do mais
suscetível a conceder o pedido.
Persuasão Racional - Usa fatos e Crianças mais velhas, com 5 anos ou mais,
argumentos lógicos para fazer com que os que já possuíam noção de preço, usavam o
pais concordem com o pedido.
argumento de o brinquedo não ser muito
caro ou até mesmo que a ocasião permitia
que o brinquedo fosse caro, pois era seu
aniversário ou alguma outra data especial.
Táticas de Pressão - A criança usa ameaças Não foi notada a ameaça aos pais ou
para persuadir os pais
membros da família, mas em alguns casos
os pais diziam voltar outro dia na loja, e a
criança dizia que o brinquedo “ia acabar”.

65

As táticas de influência que as crianças utilizam, neste estudo, faziam parte de uma
mesma ocasião, isto é, elas não se mostraram exclusivas ou excludentes, mas sim somadas,
como se fossem tentativas cada vez mais persuasivas até que conseguissem atingir seu
objetivo, que era ganhar o brinquedo naquele momento. Os tipos de táticas estudados por
Wimalasiri foram mais notados em crianças menores de 2 anos. Em crianças menores,
abordagem de McNeal (1992) também se mostrou mais presente, quando elas apontam para o
brinquedo pelo qual se interessam e então os pais ou parentes que estão juntos as levam até o
brinquedo.
No que tange a brinquedos e primeira infância, objetos de estudo deste trabalho,
observa-se que na maior parte das vezes toda a comunicação é voltada para os pais da criança.
Contudo, nos achados desta pesquisa, observou-se que os consumidores desta categoria e os
profissionais que nela atuam possuem pouca afinidade com o assunto. Embora os brinquedos
façam parte do cotidiano da criança, eles não são percebidos como instrumentos que
estimulam as habilidades tampouco se tem o conhecimento sobre quais são os brinquedos
adequados para cada fase de desenvolvimento.
A indústria estuda os estágios de crescimento da criança para desenvolver seus
brinquedos, mas pouco explora para o consumidor final os benefícios e conhecimentos destes
estudos. Nas lojas, é possível encontrar brinquedos que auxiliam todas as fases de
desenvolvimento da faixa etária estudada. Mas a compra, realizada pelos pais ou familiares
que tem proximidade com crianças deste grupo, é regida por atributos menos relevantes para
seu desenvolvimento, como o design, preço e personagem.
Entendendo que o brinquedo exerce importante papel no desenvolvimento da criança,
especialmente em crianças até 6 anos de idade por terem a brincadeira como principal fonte
de aprendizado, este trabalho sugere que os interesses da indústria de brinquedos sejam
alinhados aos dos pais no que diz respeito ao consumo e uso de seus produtos como um
auxilio no desenvolvimento de seus filhos. Propõe que o brinquedo tenha como principal
finalidade e seja reconhecido pelo seu caráter de diversão, mas sugere também que ele seja
percebido pelos seus benefícios no desenvolvimento de crianças antes da idade escolar.
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APÊNDICES

APÊNDICE I – REGISTRO DAS OBSERVAÇÕES DE CAMPO E TRANSCRIÇÃO DE
ENTREVISTAS BREVES NO PDV

Influência da criança na escolha de compra de brinquedos de primeira infância
As lojas foram visitadas dentro do período de 8h às 22h de segunda à quinta-feira. O
movimento na área de Primeira Infância estava baixo. No total, cerca de 15 clientes que foram
abordados nesta área foram brevemente entrevistados, sendo:
6 casais, onde 2 eram pais e 4 não eram;
3 famílias (pai, mãe e filho(s));
6 Mulheres, onde 4 eram mães e 2 não eram;
“Você está procurando um brinquedo para seu filho (a)?”
Nesta pergunta, notou-se que dentro da área de primeira infância, a maioria dos
entrevistados eram pais, mas não se pode concluir que esta é uma afirmativa devido à baixa
variância. Dos entrevistados, 6 não eram pais e 9 eram pais.
“É para alguma data especial?”
Nesta pergunta, houve diferentes situações de acordo com o tipo de respondentes
(Famílias, Pais e Não Pais):
Família 1:
Estava acompanhada de uma filha de 3 anos.Buscavam um presente para aniversário
para uma criança que completaria a mesma idade que não tinha parentesco com esta
família.Antes de ser abordada, esta família foi observada e aparentavam certa indecisão a
quanto escolha do brinquedo sobre qual seria adequado em relação a idade. Também
demonstraram certa confusão para encontrar na gôndola brinquedos adequados para tal idade,
pois não estava prático encontrar. Após encontrar um brinquedo de interesse da marca Fisher
Price, ainda estavam indecisos se a criança a ser presenteada gostaria do brinquedo ou não.
Neste momento, optaram por não comprar e então foram abordados com as duas perguntas
acima.
Família 2:
Pai e mãe (idade aproximada?) estavam acompanhados dos filhos de 4 e 5 anos. Era
aniversário do filho mais velho e os pais os levaram para escolher os brinquedos que
gostariam de ganhar. O mais novo (?) optou por um brinquedo da franquia Disney Carros e o
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mais velho da franquia Marvel. Observou-se que os pais tiveram uma primeira tentativa,
levando as crianças até as gôndolas de brinquedos de primeira infância, não licenciados.
Manusearam alguns brinquedos eletrônicos desta categoria, mostraram para seus filhos,
especialmente o mais novo. Os brinquedos não eletrônicos sequer foram considerados nas
demonstrações. Após o breve interesse da criança menor e total desinteresse da criança maior,
partiram para as gôndolas de brinquedos licenciados, quando, ainda nas gôndolas a caminho
da fila de pagamento, foram abordados por mim, através do seguinte diálogo:
“- Hoje as crianças vão ganhar brinquedos?
- Sim, é aniversário!
- Ah que legal, e no dia do aniversário são eles que escolhem os presentes?
- Ah, é mais fácil trazer na loja e já comprar o que eles querem, né? Na verdade é
aniversário dele (aponta para o mais velho), mas não tem como, quando é aniversário de um
ou outro, os dois sempre ganham presente. Não tem como dar só para um e não dar para o
outro.
- E esses são os brinquedos que eles escolheram? (apontando para as caixas de
brinquedos que estavam em suas pequenas mãos).
- Sim, lá em casa só dá esses super-heróis e carros. A gente até tenta mostrar outras
coisas, mudar um pouco, mas o que eles gostam mesmo é disso aí. Ainda bem que esses não
são muito caros!
- É verdade, tem alguns brinquedos desses personagens que são muito caros, não?
- Sim, demais! Ás vezes não dá não. Tem que tentar enganar, mostrar outro. Mas nem
sempre dá certo!
- E quando não dá certo, vocês compram?
- Ah, se é aniversário a gente dá um jeitinho, né? O mais velho é mais difícil de
enganar, se bem que o mais novo está indo para o mesmo caminho...”
A família realiza o pagamento dos brinquedos e sai da loja. Os brinquedos foram
embrulhados para presente.
Entrevista com vendedor da mesma loja:
“- Você vende bastante brinquedos de primeira infância aqui?”
“- Olha, não muito. Eles ficam no fundo da loja, às vezes os clientes já preferem se
resolver com algum brinquedo que está aqui na frente mesmo. Esses peixinhos ai ó (aponta
para os peixinhos eletrônicos da franquia Disney Procurando Dory) vendem muito. E é pra
qualquer idade né, então fica fácil agradar.”
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Percebo então que o vendedor não tem afinidade com o termo “primeira infância”.
Tento então fazer a mesma pergunta alterando os termos:
“- E brinquedos para bebê, ou crianças menores, de 2, 3 anos? O que eles compram?
- Ah, pra essa idade aí vende muito Fisher Price. São muito bons né, passa na TV. São
educativos, os pais gostam bastante.
- Desta categoria de brinquedos, você acha que vende mais o quê?
- Vende muito brinquedos de encaixar. A gente indica bastante esse aqui (mostra o
brinquedo torre de argolas, da marca Fisher Price) e esse aqui também vende muito
(mostrando o brinquedo Caixa- Encaixa, da Estrela) porque além de ser educativos, tem o
preço bom. Essa área aqui a gente vende muito presente.
- Aqui normalmente os pais ou adultos vem sozinhos ou com as crianças?
- As vezes, quando são pais, eles trazem as crianças. Mostram pra elas, apertam os
botões.Elas gostam de tudo né? Mas a maioria vem sozinhos, já procurando alguma coisa
que viu na TV. Ou quando perguntam pra gente, a gente já logo indica o de encaixe que é
acerto na certa e não é muito caro. Esses brinquedos de bebê são muito caros.”
Nesta loja, mesmo no período de maior fluxo do shopping e da loja, as áreas de primeira
infância são pouco visitadas.
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APÊNDICE II – QUESTIONÁRIO SURVEY

QUESTIONÁRIO
Parte I – Dados Gerais
1.Sexo: F / M
2.Idade:
a. Menos que 20
b. Entre 20 e 25
c. Entre 26 e 35
d. Mais que 35
3.a. Cidade
b. Estado:
4. Possui filhos:
a. Sim
b. Não (resposta de corte)
5.Quantidade de Filhos:
a. 1
b.2
c.3
d.4 ou mais
6. Idade dos filhos*
*Caso tenha mais que um, informe a idade do filho mais novo e depois do (s) mais velho(s).
Filho 01:
a. Menor que 1 ano
b. 1 ano
c. 2 anos
d. 3 anos
e. 4 anos
f.5 anos
g. 6 anos
h.7 anos ou mais. (resposta de corte)
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7. Grau de parentesco: você se considera desta(s) criança(s):
a. Pai
b. Mãe
c. Outro (ex.Padrasto/ Madrasta / Tio/ Tia etc.)
8. Costuma comprar brinquedos para esta(s) criança(s):
a. Sim
b. Não
9.(Caso tenha respondido sim a pergunta anterior). Onde costuma comprar brinquedos?
(ESPONTÂNEA).
_______________________________
10. Você tem preferência por alguma loja específica para comprar brinquedos?
(ESPONTÂNEA)
a. Não
b. Sim. Qual?___________________________
11. Dos locais abaixo, quais você MAIS costuma comprar brinquedos? (única escolha/
estimulada)
a. Supermercados
b. Lojas especializadas em brinquedos
c. Lojas de Departamento, Conveniência ou Móveis e Eletrônicos.
d. Mercado Informal (Vendedores ambulantes)
e. Lojas Online
f. Outros. Qual?__________________________
12. Das lojas citadas abaixo, quais delas você mais compra ou comprou brinquedos? (múltipla
escolha/ estimulada)
a. Wal-Mart
b. Extra
c. Pão de Açúcar
d. Carrefour
e. Zaffari
f. Ri Happy
g. PB Kids
h. BMart
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i. Ciatoy
j. Planeta Brinquedos
k. Toyboy
l. Brinkcenter
m. Magazine Luíza
n. Lojas Americanas
o. Casas Bahia
p. Tricae
q. Toolbox
r. Submarino
s. Toymania
t. Outros. Qual ? _________________________
13.Com qual frequência costuma comprar brinquedos?
a. Semanalmente
b. Quinzenalmente
c. Mensalmente
d. Bimestralmente
e.4 vezes ao ano ou mais
f. Apenas em ocasiões especiais.
14. Qual o valor costuma gastar em cada compra? (aberta)
15. Que tipo de brinquedo costuma comprar? (aberta)
16. Dos brinquedos que costuma comprar, quais são os tipos mais frequentes, numa escala de
1 a 5, onde 1 mais frequente e 5 menos frequente?
Personagens
1
Educativos (números, cores,alfabeto)
1
Encaixe / Blocos de Montar
1
Musicais
1
Centros de Atividades
1

1

2

3

4

2

3

4

5

1

2

3

4

2

3

4

5

1

2

3

4

2

3

4

5

1

2

3

4

2

3

4

5

1

2

3

4

2

3

4

5
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5

5

5

5

5

Veículos (carrinhos etc.)
1
Eletrônicos
1
Bonecas
1
Pelúcias
1
Massa de modelar
1
Brinquedos de artes (moldes, colagens, pinturas, teares, etc.)
1
Quebra-cabeças
1
Jogos
1

1

2

3

4

2

3

4

5

1

2

3

4

2

3

4

5

1

2

3

4

2

3

4

5

1

2

3

4

2

3

4

5

1

2

3

4

2

3

4

5

1

2

3

4

2

3

4

5

1

2

3

4

2

3

4

5

1

2

3

4

2

3

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

17. Ao escolher por um brinquedo na hora da compra, classifique os atributos do produto a
seguir de 1 a 5 onde 1 é Muito Importante e 5 Pouco Importante:
1

Marca
1

2
2

1

Educativos
1

2

1

1

1

3

2

4

3
3
3

5

5
4

4

5

5
4

4

5

5
4

3

2
2

4

5

5
4

3

2

1

Tipo de embalagem

3

2

1

4

5

5
4

3

2

1

Gênero (sexo da criança)

3

2

1

4

5

5
4

3

2

1

Fácil entendimento do funcionamento do brinquedo

3

2

1

4

5

5
4

3

2

1

Faixa Etária

3

2

1

4

5

5
4

3

2

1

Inovação

4

3

2

4

3

2

1

Preço

3
2

1

Qualidade

3

5
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5

18.Quanto à escolha por um brinquedo na hora da compra, classifique os atributos do local
onde está comprando a seguir de 1 a 5 onde 1 é Muito Importante e 5 Pouco Importante:
1

Atendimento
1

2
2

1

Fácil localização do brinquedo na loja
1

2

1

1

1

3

2

4

3
3
3

5

19. Quanto às brincadeiras, como seus filhos MAIS costumam brincar (única escolha):
a. Com( ) Sem( ) brinquedos e sozinhos
b. Com( ) Sem( ) brinquedos e com o pai
c. Com( ) Sem( ) brinquedos e com a mãe
d. Com( ) Sem( ) brinquedos e com os 2 pais juntos
e. Com( ) Sem( ) brinquedos e com os irmãos
f. Com( ) Sem( ) brinquedos e com a cuidadora
g.Com( ) Sem( ) brinquedos e com os amigos
20. Quanto às brincadeiras, ordene de 1 a 4 onde seus filhos mais brincam, onde 1 é mais
frequente e 4 menos frequente:
Diariamente, em casa
1
Diariamente, na escola
1
Aos finais de semana em casa
1
Aos finais de semana, fora de casa
1

1

2

3

2

3

4

1

2

3

2

3

4

1

2

3

2

3

4

1

2

3

2

3

4

5

5
4

4

5

5
4

4

5

5
4

3

2
2

4

5

5
4

3

2

1

Pouca fila de espera

3

2

1

4

5

5
4

3

2

1

Espaço físico da loja

3

2

1

4

5

5
4

3

2

1

Variedade de produtos na loja

4

3

2

4

3

2

1

Condições de pagamento oferecidos na loja

3
2

1

Preços oferecidos na loja

3

4

4

4

4
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21. Ao comprar um brinquedo, classifique as alternativas abaixo de acordo com o que mais se
aproxima com você, onde 1 Mais se aproxima e 5 Menos se aproxima.
1

Busco comprar o que a criança me pediu
1

2
2

3

1

Ao escolher um brinquedo, sempre me atento à faixa etária
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

3
3

2

3
3

5

5
5

5
5

5
4

4

2

5

4
4

2
2

Geralmente compro o que vejo na TV

3
3

5

4
4

2
2

A qualidade é o fator mais importante em um brinquedo

3
3

5

4
4

2
2

Busco comprar brinquedos mais baratos

3
3

5

4
4

2
2

Busco comprar brinquedos mais caros

3
3

1

4
4

2
2

Brinquedos com personagens tem a minha preferência

3

5

5
4

4

5

5

22. Agora, sobre as principais razões de comprar um brinquedo, classifique as situaçõesabaixo
de acordo com o que mais se aproxima com você, onde 1 Mais se aproxima e 5 Menos se
aproxima.
1

Compro um brinquedo, mesmo que de menor valor, toda vez que vou ao
shopping ou supermercado

1

2
1

Compro um brinquedo, mesmo que de menor valor, toda vez que entro em
uma loja de brinquedos

1

2

1

2

1

2

1

precisa de novos

2

1

1

3
2

2
1

Apenas compro brinquedos em datas especiais

3
2

1

Busco comprar brinquedos quando vejo que meu filho está crescendo e

3
2

1

Não acho que precisa de data especial para comprar brinquedos

3
2

1

Tento controlar, mas acabo comprando brinquedos na maioria das vezes que

3
2

1

Tento controlar, mas acho que compro mais brinquedos do que deveria

me é requisitado

2

3
2

2

3

3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4

4

5

5
4

5

5
4

5

5
4

5

5
4

5

5
4

5

5
4
5
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23. Quanto às motivações que te levam a comprar brinquedos, classifique as situações abaixo
de acordo com o que mais se aproxima com você, onde 1 Mais se aproxima e 5 Menos se
aproxima.
1

Quando quero agradar a criança, na maioria das vezes recorro ao
brinquedo

1

1

1

1

também.

1

3

2

3

2

3
3

2

3
3

5

5
4

4

5

5
4

4

5

5
4

4

5

5
4

4

3

2

4
4

3

2
1

Quando saio para fazer compras para mim, compro um brinquedo

2

2
1

Quando faço um passeio com a criança, costumo também comprar um

3
3

2
1

Compro brinquedos porque acho que eles ajudam na educação da criança

brinquedo

2
1

Compro brinquedos como forma de recompensa para a criança

2

5

5

24. Quanto a escolha do brinquedo, classifique as situações abaixo de acordo com o que mais
se aproxima com você, onde 1 Mais se aproxima e 5 Menos se aproxima.
1

Tenho o costume de levar a criança comigo para escolher o brinquedo
1

2
1

Prefiro comprar o brinquedo sozinho (a)
1

1

1

1

1

Quando estou com as crianças, tendo a comprar mais brinquedos
1

1

2

3

2

3
3

2

3
3

2

3
3

2

3
3

5

5
4

4

5

5
4

4

5

5
4

4

5

5
4

4

5

5
4

4

5

5
4

4

3

2
1

Mesmo quando estou com as crianças, sou eu quem escolhe o brinquedo

3

2

2

4
4

3

2
1

Acredito que a companhia das crianças não altera a minha escolha

2

2
1

Prefiro não levar as crianças comigo quando vou comprar brinquedos

3
3

2
1

Na maioria das vezes, deixo meu parceiro escolher o que comprar

2

5
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25. Ainda quanto a escolha do brinquedo, classifique as situações abaixo de acordo com o que
mais se aproxima com você, onde 1 Mais se aproxima e 5 Menos se aproxima.
1

Tendo a optar por produtos de marca conhecida
1

2
2

1

A marca do brinquedo não é importante
1

2

1

1

2

1

2
1

Acho que as lojas poderiam oferecer mais opções de brinquedos
1

2
1

Acho que a loja oferece opções demais
1

2
1

Tenho dificuldade em encontrar os brinquedos que desejo
1

2
1

A opinião do vendedor é muito importante na minha escolha
1

2
1

Na maioria das vezes, o vendedor sabe me orientar sobre os brinquedos
1

2

5

4

3

5
5

4
4

3
3

5

4

3

2

5

4

3

5

4

3

2

5

4

3

5

4

3

2

5

4

3

5

4

3

2

5

4

3

5

4

3

2

5

4

3

5

4

3

2

5

4

3

5

4

3

2

1

Geralmente, faço a escolha do brinquedo quando estou na loja

4

3

2

4

3

2

1

Geralmente, já sei o que quero comprar quando entro na loja

3
2

1

Encontro com facilidade o brinquedo que desejo

3

5
5

4
4

5
5

26. Ao procurar informações sobre brinquedos, classifique as situações que mais combinam
com você, onde 1 Mais se aproxima e 5 Menos se aproxima.
1

Quando quero saber sobre qual brinquedo comprar, recorro às redes
1

sociais da marca

2
1

Quando quero saber sobre qual brinquedo comprar, vou até a loja eu
mesmo procuro as informações lendo as embalagens, recorro às redes

2

1

3
3

2
2

4
4

3
3

5
5

4
4

5
5

sociais de fóruns / blogs / redes sociais de mães
1

Quando quero saber sobre qual brinquedo comprar, vou até a loja eu
mesmo

procuro

as

informações

lendo

as

embalagens,

recorro

1

2
2

3
3

4
4

5
5

aoecommerce de alguma loja
1

Quando quero saber sobre qual brinquedo comprar, vou até a loja eu
mesmo procuro as informações lendo as embalagens, vou até a loja e peço

1

2
2

3
3

4
4

5
5

para o vendedor me indicar
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1

Quando quero saber sobre qual brinquedo comprar, vou até a loja eu
mesmo procuro as informações lendo as embalagens

1

1

pais da criança

1

pediatra

1

2

1

2

5
5

4
4

3
3

5

4

3

5

4

3

2

5

4

3

5

4

3

2

1

Quando quero saber sobre qual brinquedo comprar, pergunto a opinião
do professor da escola

2

5

4

3

5

4

3

2

1

Quando quero saber sobre qual brinquedo comprar, pergunto a opinião

4

3

2

4

3

2

1

Quando quero saber sobre qual brinquedo comprar, pergunto para os

3

2

1

3

2

1

Quando quero saber sobre qual brinquedo comprar, pergunto para a
criança

2
1

Quando quero saber sobre qual brinquedo comprar, chamo algum
amigo (a) para ouvir a sua opinião

2

5
5

4
4

5
5
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