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RESUMO 

A criança desempenha um papel importante no mercado, ao actuar como influenciadora da 

decisão de compra familiar, pelo que é necessário perceber como se desenrola todo o 

processo de influência.  

Este estudo parte de pesquisas desenvolvidas nos últimos quarenta anos, noutras partes do 

mundo, e pretende entender esse processo de influência da criança nas decisões de compra 

das famílias portuguesas. Concretamente, pretende-se apresentar resultados quanto à 

relevância das características familiares e as estratégias de influência das crianças, tendo-se 

delimitado a idade da criança à fase de desenvolvimento que vai dos 6/7 aos 10/11 anos, 

por ser aquela em que acontecem maiores transformações ao nível cognitivo e social. 

Durante o crescimento, a criança passa por um processo de socialização para o consumo, 

em que adquire competências e conhecimentos para exercer o seu papel de consumidora. 

Embora essa aprendizagem também ocorra por via dos media, dos pares e da internet, a 

família é o mais importante agente socializador da criança, quer actuando activamente, 

quer passivamente, uma vez que a criança observa, apreende e imita os comportamentos de 

consumo dos pais. 

A comunicação que existe no seio da família, aliada a um determinado estilo parental e à 

estrutura familiar, são determinantes neste processo, pois estimulam ou limitam a 

participação da criança nas decisões de compras para o lar. A influência da criança nessas 

decisões nem sempre é percebida pelos pais, quando agem implicitamente de acordo com 

os gostos e preferências dos filhos. A influência directa implica a utilização de um rol 

estratégias, que a criança experimenta e aperfeiçoa, conforme as respostas que recebe. A 

vontade da criança para influenciar activamente a compra é directamente proporcional ao 

envolvimento que tem com o produto. A resposta dos pais é inversamente proporcional ao 

risco financeiro resultante daquela compra.  

O foco deste estudo vai para os produtos alimentares, com os quais a criança tem um alto 

envolvimento, representando, por isso, a maioria dos pedidos aos pais. Delimitou-se o local 

de compra ao supermercado, por ser o local em que ocorrem variados estímulos para a 

compra, sendo da preferência das crianças. 

Apresentam-se resultados que indicam a frequência e as razões para a criança acompanhar 

os pais nas compras, as estratégias de influência mais utilizadas, as razões para os pedidos 

das crianças e para a compra dos pais, as categorias de produtos alimentares mais pedidas, 

testando-se a relação entre estas variáveis e a família onde se insere a criança (estilo 

parental, comunicação familiar e estrutura familiar).  

Palavras-Chave: influência, criança, família, decisão de compra   
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ABSTRACT 

Children play an important role in the marketplace, since they influence family purchase 

decision. In this way, we need to understand how this influence process happens. 

Based on studies of the last 40 years, in other parts of the world, we try to understand the 

process of children influence in purchase decisions of the Portuguese families. Particularly, 

this study proposes to show outcomes as to the relevance of familiar characteristics and 

children’s’ influence strategies. Children age is bounded to the analytical stage, from 6/7 to 

10/11 years of age, that one when major cognitive and social improvements occur. 

While children grow up, they pass through a consumer socialization process, in which they 

acquire skills and knowledge to act as consumers. Although this learning process has the 

intervention of media, peers and the internet, family is the most important consumer 

socialization agent. Family plays its socialization role directly or indirectly, once children 

learn and replicate their parents’ consumer behavior. 

The pattern of family’s communications, the parental style and the type of family, are 

determinants in this process, since they limit or encourage children participation in family 

decisions. Children’s influence in those decisions is not always perceived by parents, when 

they act implicitly according to wishes and preferences of their children. Direct influence 

means to use a range of strategies that children test and improve, according to their 

parents’ yielding. Children motivation to actively influence purchase decisions is directly 

proportional to product involvement. Parents’ responses are inversely proportional to 

financial risk associated to that purchase. 

This study focuses on food products. They represent the majority of children’s requests, for 

they are high involvement products to them. The purchase place is limited to supermarkets, 

where varied purchase stimuli happen, and are the children’s favorite kind of shop. 

Our results indicate frequency and reasons for co-shopping, influence strategies, reasons 

for children’s requests and for parents’ yielding, the most requested products. Relations 

between these variables and family were tested (parental style, family communication and 

family type). 

 

Keywords: influence, children, family, purchase decision 
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1. INTRODUÇÃO 

Uma área de constante preocupação para qualquer empresa a actuar no mercado é o 

comportamento do consumidor. Isto significa estudar todo “o processo envolvido quando 

indivíduos ou grupos seleccionam, compram, usam ou dispõem de produtos, serviços, 

ideias ou experiências para satisfazer desejos e necessidades” (Solomon 2011, p.7). 

O papel das crianças nos processos de compra foi, durante muito tempo, considerado 

secundário, pois estas eram tratadas apenas como os filhos dos consumidores (McNeal 

1992). A criança começa a ser vista como consumidora por si só a partir dos anos 50, 

ficando com este papel consolidado na década de 70, altura em que a comunidade 

académica começa a publicar sobre o tema.  

Passaram cerca de 40 anos desde os primeiros estudos, feitos essencialmente nos EUA, 

mas Portugal dispõe ainda de poucos estudos académicos sobre a influência das crianças 

no processo de compra dos pais. Este trabalho pretende contribuir para o aumento do 

conhecimento neste âmbito na realidade portuguesa, sendo os aspectos culturais, segundo 

Loudon e Bitta (1993) uma das variáveis do ambiente externo que influencia o 

comportamento do consumidor no processo de decisão de compra. 

As crianças não são “adultos-miniatura”, pelo que as estratégias de marketing não devem 

ser adaptadas do consumidor adulto, devendo ser pensadas para este novo tipo de 

consumidor, com preferências próprias e que exerce influência no seio familiar onde se 

insere. As empresas têm, assim, interesse em conhecer como participa a criança neste 

processo de compra, pois, a criança é ela própria consumidora agora e uma potencial 

consumidora quando for adulta, e é influenciadora de decisões de compra no seio familiar. 

Assim, a investigação a efectuar incide sobre a influência exercida pelas crianças na 

decisão de compra dos pais, no que se refere a produtos alimentares, que representam mais 

de metade dos pedidos das crianças (Kraak e Pelletier 1998), no ponto de venda 

supermercado, onde cerca de 75% das crianças fazem o seu primeiro pedido de compra 

(Kraak e Pelletier 1998). 

A estrutura da presente dissertação é a seguinte: Introdução, Revisão da literatura, Quadro 

de referência, Metodologia, Resultados e Discussão, Limitações, Conclusões e 

Recomendações. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA  

Nesta breve revisão da literatura será apresentada a área de investigação, comportamento 

do consumidor. 

2.1. O Comportamento de Compra do Consumidor 

O comportamento do consumidor envolve vários aspectos relacionados com a pré-compra, 

com a compra propriamente dita e com a pós-compra. No presente estudo, trata-se 

essencialmente a parte do comportamento de compra. 

O consumo é uma forma de manifestação da identidade do consumidor em determinados 

contextos, por isso, o consumidor toma decisões de compra com base em motivações 

racionais ou emocionais, em percepções, no tipo de envolvimento com o produto a 

comprar (se é um produto importante para o consumidor ou não), no risco associado a essa 

compra, num determinado contexto físico, social ou temporal, inserido num sistema de 

crenças e valores de um grupo, numa determinada cultura (Solomon 2011). 

Nem todas as decisões de compra implicam o mesmo esforço por parte do consumidor. Há 

situações em que este está mais envolvido na compra e a esta dedica mais tempo, mais 

procura de informação e ponderação – compra de alto envolvimento - e outras em que está 

menos envolvido – compra de baixo envolvimento. A diferença está no tipo de decisão que 

o consumidor vai tomar: ou se trata de uma decisão de compra complexa, de uma compra 

ou de um produto pouco habituais, com elevado custo e risco (p.ex. compra de uma casa), 

ou se trata de uma decisão de compra de rotina, em compras frequentes, de produtos 

familiares ou de baixo custo, em que o consumidor age de forma automática e quase 

inconsciente (p.ex. compra de pasta de dentes) (Solomon 2011). 

2.2. Decisão de Compra Familiar 

Com a entrada da mulher no mercado de trabalho, a partir da década de 60, ocorreram 

importantes alterações na estrutura familiar. Com efeito, segundo dados do Instituto 

Nacional de Estatística (INE), os casamentos são mais tardios, a decisão de ter filhos é 

adiada, o número de filhos é reduzido, cresce o número de divórcios e de famílias 

monoparentais, pelo que o núcleo familiar torna-se mais pequeno e os papéis de cada 

elemento do casal adaptam-se a esta nova realidade. Hoje, “homens e mulheres expressam 
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atitudes semelhantes quanto ao equilíbrio entre casa e trabalho” (Solomon 2011, p. 460), 

por conseguinte, nas famílias modernas os membros do casal partilham decisões de 

compra. 

Estas mudanças na sociedade vieram aumentar o impacto da criança nas decisões parentais 

e um envolvimento geral na decisão familiar (Ekstrom et al. 1987). Por um lado, com os 

dois pais a trabalhar a tempo inteiro, estes têm menos tempo para dedicar às decisões de 

compra da família, pelo que temos uma divisão de papéis mais igualitária e um incentivo 

para a criança participar nessas decisões. Por outro lado, nas famílias monoparentais, mãe 

ou pai estão mais receptivos às opiniões da criança, no que toca p.ex. às próprias roupas e 

aos produtos para a casa. (Ekstrom et al.1987). 

Os primeiros modelos de decisão de compra familiar não incluíam a criança, por não 

consideraram o seu papel importante. Porém, Foxman e Tansuhaj (1988) dizem que “a 

presença de crianças altera a relação entre marido e mulher e até, muitas vezes, ressocializa 

cada um deles, pelo que os modelos de decisão da família diferem dos modelos de decisão 

marido-mulher”. Esta ideia é partilhada por Mangleburg (1990) que diz que “para se 

entender verdadeiramente a tomada de decisão da família, as crianças devem ser incluídas” 

nestes estudos. Mais recentemente, Flurry e Burns (2005), desenvolveram um modelo 

conceptual baseado na teoria do poder social, para explicar a influência das crianças na 

decisão de compra familiar, que comprova que as crianças exercem uma combinação de 

poder social activo e passivo de forma a alcançarem determinado resultado. O poder social 

activo é percebido e controlado directamente pela criança, a qual avalia as suas 

capacidades sociais, escolhe uma tentativa de influência consistente com o seu poder social 

e exerce uma acção de modo a alcançar o resultado desejado (French e Rave 1959, citado 

por Flurry e Burns 2005). O poder social é passivo quando não há pedidos ou acções 

directas por parte da criança, como no caso em que os pais percebem as crianças como 

sendo influenciadoras por natureza e lhes reconhecem o direito legítimo de participar no 

processo de tomada de decisão, também devido ao seu nível de especialização em certas 

categorias de produtos. 
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2.3. A Criança na Decisão de Compra Familiar 

2.3.1. Razões para se Considerar a Criança Consumidora 

A criança não é diferente de outro consumidor, pois “do ponto de vista económico tem 

desejos e capacidade para comprar, do ponto de vista psicológico, tem necessidades e 

capacidades cognitivas para expressar as suas necessidades no mercado, do ponto de vista 

sociológico, tem actividades que em termos colectivos têm que ver com o que se espera do 

papel de consumidor e do ponto de vista do negócio planeia compras, actua muitas vezes 

com o seu dinheiro e avalia as compras” (McNeal 1979). 

McNeal (1992) toma a criança como um mercado tridimensional muito atractivo para as 

empresas: o mercado primário, em que a criança é ela própria consumidora, pois tem 

dinheiro, necessidades e desejos e a autoridade e vontade de gastar o dinheiro nessas 

necessidades e desejos, o mercado de influência, pois influencia directa ou indirectamente 

os pais nas compras para si e para o lar e o mercado futuro, pois a criança será 

consumidora no futuro dos produtos ou marcas com os quais vai criando laços enquanto 

cresce, o que constitui o mercado com maior potencial.  

2.3.2. Socialização do Consumidor 

Estudar as experiências de consumo das crianças é uma forma de predizer o seu 

comportamento de consumidor na idade adulta (Ward 1974). Para isso, é importante 

compreender o processo de socialização do consumidor, isto é, o “processo pelo qual as 

crianças adquirem competências, conhecimentos e atitudes relevantes para exercerem o seu 

papel de consumidoras no mercado” (Ward 1974). Segundo este autor, “a primeira 

experiência da criança com o consumo pode consistir em aprender como comportar-se de 

modo a receber bens materiais como recompensa e a evitar que estes lhes sejam negados 

como forma de castigo”.  

 

2.3.2.1.Fases de desenvolvimento da criança consumidora 

De acordo com McNeal (1992), o desenvolvimento da criança enquanto consumidora 

começa desde que consegue sentar-se erecta, por volta dos 8 meses, evoluindo por fases 

distintas que descreve como: 
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- acompanha os pais e observa: 1 a 2 anos; 

- acompanha os pais e pede: 2 a 3 anos; 

- acompanha os pais e selecciona com permissão: 3 a 4 anos; 

- acompanha os pais e faz compras independentes: 4 a 5 anos; 

- vai sozinha à loja e faz compras independentes: 5 a 7 anos, 

num processo contínuo ao longo da vida. 

De acordo com Valkenburg e Cantor (2001), as capacidades para a criança se tornar 

consumidora, ou seja para sentir necessidades e desejos, procurar satisfazê-las, fazer uma 

selecção e uma compra e avaliar o produto e as suas alternativas, vão sendo introduzidas 

conforme vai passando várias etapas de crescimento, entendendo os autores que, quando 

atinge os 12 anos, a criança está familiarizada com todos os aspectos do comportamento do 

consumidor. 

O desenvolvimento da criança consumidora está associado ao seu desenvolvimento 

cognitivo e social. Segundo a teoria do desenvolvimento cognitivo, desenvolvida por 

Piaget nos anos 60 a capacidade da criança para compreender conceitos de complexidade 

crescente, aumenta com a idade, traduzindo-se no desenvolvimento de capacidades de 

armazenamento e recuperação da informação, pensamento racional, abstracto e 

multidimensional. A teoria do desenvolvimento social trata da evolução das capacidades da 

criança para compreender diferentes perspectivas (Selman 1980, citado por John 1999) e 

para fazer comparações sociais (Barenboim 1981, citado por John 1999). 

 John (1999) integra as teorias cognitiva e social, tendo estudado o processo de 

desenvolvimento da criança enquanto consumidora, com base em dimensões que captam 

importantes alterações na evolução do conhecimento, na tomada de decisão, competências 

de consumo e estratégias de influência na compra. Este processo passa por três fases:  

- na primeira fase (perceptual stage), dos 3 aos 7 anos, a criança procura gratificação 

imediata. Pela dificuldade de codificação e organização da informação, os conhecimentos 

da criança enquanto consumidora focam-se em traços e distinções perceptuais baseados em 

dimensões simples. Demonstra familiaridade com alguns conceitos do mercado, tais como 

marcas e lojas, mas orienta-se por características perceptuais imediatamente observáveis, 

centrando-se em atributos simples e concretos, por isso, as decisões são tomadas com base 

em informação limitada, como a cor e o tamanho do objecto. As estratégias de influência 

são simples, egocêntricas e limitadas, não conseguindo adaptar as estratégias de influência 
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a cada situação uma vez que não consegue pensar na sua perspectiva e na dos outros 

simultaneamente. 

- na segunda fase (analytical stage), dos 7 aos 11 anos, aumenta consideravelmente a 

capacidade de processamento de informação da criança, tornando-se capaz de pensar sob a 

perspectiva do outro. Neste período dão-se os maiores desenvolvimentos no que toca a 

conhecimentos e capacidades de consumo: melhor entendimento do mercado, 

conhecimento mais complexo sobre conceitos como publicidade, marcas, produtos e 

preços, categorias de produto e preço são pensados em termos funcionais ou dimensões 

subjacentes, análise de produtos e marcas com base em multidimensões ou atributos e faz 

generalizações com base em experiências próprias. Desenvolve-se o pensamento 

simbólico, pelo que, na informação inclui conceitos abstractos, como os motivos por detrás 

da publicidade. A criança tenta influenciar e negociar a obtenção dos itens desejados, pois, 

uma vez que consegue pensar na perspectiva dos pais ou dos amigos, adapta a sua 

estratégia de influência à situação. 

- na terceira fase (reflective stage), a partir dos 11 anos, a criança entende claramente os 

conceitos de marca e preço e os significados sociais do consumo e tem um extenso rol de 

estratégias de influência nas compras dos pais.  

 

2.3.2.2.Agentes de Socialização para o consumo 

A socialização do consumidor é um processo de aprendizagem social subtil, que pode 

acontecer mais por observação e imitação de comportamentos do que por ensino 

propositado.  

O papel de socializador para o consumo, é repartido pelos pais, media, especialmente 

televisão, e pelos pares, ou seja o círculo de amigos e colegas dos filhos. Recentemente, 

Dotson e Hyatt (2005) acrescentaram aos factores socializadores o acto de ir às compras, 

alertando também para as mudanças nos padrões de comportamento das crianças com a 

utilização dos meios digitais.  

Destes agentes de socialização, as influências parentais são as mais importantes. A família 

influencia o comportamento do consumidor-criança através de mecanismos de reforço ou 

de comunicação aberta, tendo influência quer no conteúdo (o que a criança aprende a partir 

da comunicação com os pais), quer no processo (como aprende) (Moschis 1985). Muitos 

pais aproveitam os pedidos das crianças, especialmente em situações de recusa para lhes 
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darem explicações sobre consumo, ou situações em que a criança os acompanha nas 

compras, para os treinarem no papel de consumidores, essencialmente em actividades 

relacionadas com a comparação preço-qualidade dos produtos. A criança aprende a avaliar 

os produtos pelos critérios usados pelos pais (Ward 1974; Ward e Wackman 1972b). Os 

pais que normalmente satisfazem os pedidos das crianças encorajam-nas a estar atentas à 

publicidade e a pedir mais frequentemente, enquanto os pais que discutem os pedidos com 

os filhos encorajam-nos a desenvolver competências de selecção e interpretação da 

informação do produto (Ward et al. 1986, citado por Caruana e Vassalo, 2003). Os 

influenciadores externos, como a televisão, os pares, e hoje em dia a internet, afectam 

directamente a aprendizagem de consumo não-racional. Estudos indicam que no processo 

de socialização do consumidor, os pais vão perdendo importância conforme a criança vai 

entrando na adolescência, em que os pares passam a ser a sua principal fonte de 

informação (Ward 1974).  

Por outro lado, Dotson e Hyatt (2000) verificaram que este processo de socialização é 

bidireccional, pois com a mudança das estruturas das famílias (mais famílias 

monoparentais, mais mães trabalhadoras, etc.) as crianças aprendem muito sobre produtos 

com os media e, a partir dos nove anos de idade, detêm o mesmo conhecimento de 

anúncios publicitários que os pais, não só dos produtos destinados a crianças, mas também 

dos destinados a adultos ou ao lar. Estas crianças tornam-se especialistas em determinadas 

categorias de produtos, p.ex. refrigerantes, snacks e sobremesas, o que leva a que uma 

elevada percentagem de compras destes produtos seja influenciada pela criança. 

2.3.3. Caracterização da Família e da Comunicação familiar 

Sendo a família, um importante agente socializador, as características familiares 

condicionam o desenvolvimento do papel da criança consumidora.  

 

2.3.3.1. Tipos de comunicação familiar 

Estudos de Carlson e Grossbart (1988) e de Rose (1999) evidenciam uma relação estreita 

entre a socialização do consumidor e os padrões de comunicação familiar.  

Moschis (1985) resume os tipos de comunicação familiar em duas dimensões: orientação 

social e orientação conceptual. Segundo o autor, a comunicação de orientação social é 

utilizada para criar respeito e para estimular relações sociais harmoniosas em casa. Às 
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crianças é ensinado a evitar controvérsia e a reprimir sentimentos sobre assuntos externos 

que levariam a uma discussão, encorajando implicitamente as crianças a avaliar as suas 

acções (incluindo o comportamento de compra) com base nos efeitos percebidos nos 

outros, pelo que é pouco provável que esta criança seja envolvida nas decisões de compra 

familiares ou que influencie os pais. A comunicação de orientação conceptual foca-se em 

estímulos positivos que ajudam a criança a desenvolver as suas perspectivas sobre o 

mundo. Os pais encorajam os filhos a avaliar todas as alternativas antes de tomarem uma 

decisão, pelo que estas crianças têm mais conhecimentos sobre produtos, essencialmente 

informação sobre aspectos funcionais, e estão mais aptas a gerir o orçamento (Moschis e 

Moore, 1979, citado por Hall, 1995), pelo que participam mais nas decisões da família.  

2.3.3.2. Estilos Parentais  

Com base numa revisão dos estudos de vários autores, Carlson e Grossbart (1988) dividem 

os pais em grandes grupos, focando-se em dimensões implícitas na socialização do 

consumidor, nomeadamente, a comunicação familiar sobre assuntos de consumo, a 

autonomia atribuída à criança e a restrição e monitorização do consumo e da exposição aos 

media, às quais Rose (1999) acrescenta, a influência da criança e a participação nas 

compras familiares. 

Resumem-se, assim, os estilos parentais (Carlson e Grossbart 1988, Hall et al. 1995, Rose 

1999): 

- Família autoritária: os pais procuram um alto nível de controlo sobre as crianças e 

esperam uma obediência inquestionável, restringem comportamentos espontâneos e 

desencorajam a comunicação pais-filhos, evidenciando relacionamentos distantes.  

- Família negligente: os pais mantêm relações distantes com os filhos porque acham que 

estes são capazes de superar muitas das suas necessidades pessoais e não precisam de 

estímulos, reforços ou supervisão parental, por isso não exercem muito controlo sobre eles. 

Estes pais também não exercem o papel de agentes socializadores para o consumo. 

- Família democrática: os pais tentam promover um equilíbrio entre os direitos dos pais e 

os dos filhos, que vão mudando à medida que as crianças crescem, encorajando a 

expressão de ideias próprias e valorizando a autonomia, mas esperando comportamentos 

maduros. Explicam as regras, controlam e confrontam a desobediência quando acham 

necessário, tentam enriquecer o ambiente da criança com actividades culturais e 
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educativas. Nestas famílias há mais comunicação sobre consumo, mas também maior 

mediação sobre a exposição aos media, uma vez que os pais se preocupam com os efeitos 

da publicidade.  

- Família permissiva: os pais eliminam o mais possível as restrições dos filhos, sem colocar 

em causa a sua segurança, acreditam que estes têm os mesmos direitos que os pais mas 

menos responsabilidades, respeitam a impulsividade e a frescura natural do processo de 

crescimento da criança, vêem-se como recursos e não como alguém que deve ser imitado, 

reagindo consensualmente aos pedidos dos filhos através da razão e não do controlo. 

Querem que a criança seja exposta ao mundo com a mínima interferência sua, sem muita 

direcção ou controlo. As intenções de satisfazer os desejos das crianças fazem-nos 

promover a aprendizagem para o consumo pela comunicação. 

2.3.4. Influência da Criança na Decisão de Compra 

A influência das crianças nas compras começa a ser notada nos anos 50. Em 1953, 

Riesman et al., (citado por McNeal 1979) já classificava as crianças dos 4 aos 7 anos como 

“consumidores-estagiários” e em 1964, McNeal (citado por McNeal 1979) classificava as 

de 9 anos como “consumidores-praticantes”. Estudos posteriores revelaram o peso que essa 

influência tem no mercado e o valor que representa para as empresas. 

2.3.4.1. – Definição de influência 

Influência é definida como “o uso do poder [activo ou passivo] para obter um resultado” 

(Coleman 1973, citado por Flurry and Burns 2005). Segundo Rossiter (1978, citado por 

Mangleburg 1990, Lee e Marshall 1998, Geuens et al. 2002, Flurry e Burns 2005), a 

influência da criança pode-se dividir em duas categorias: 

- influência activa ou directa – nas relações pais-filhos, será a “soma das acções da criança 

com a intenção de direccionar o resultado de uma decisão, de acordo com as suas 

preferências”. Uma tentativa de influência directa é explicitamente exercida e 

explicitamente percebida (Flurry e Burns 2005). 

- influência passiva ou indirecta – no caso das crianças, “caracteriza-se pelo facto de outros 

membros da família terem a criança em consideração quando tomam decisões de compra”. 

Significa que na decisão de compra os pais são influenciados pelo que conhecem das 

preferências dos filhos, através de experiências anteriores (Wells 1965, citado por Geues et 
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a.l 2002, Flurry e Burns 2005). Influência passiva é essencialmente inconsciente, por isso é 

difícil de observar e de quantificar (Geuens et al. 2002).   

2.3.4.2. – Factores que explicam a influência da criança 

Estudos de Mangleburg (1990) e de Williams e Burns (2000) concluíram que os principais 

factores que explicam a influência das crianças nas decisões de compra das famílias são os 

seguintes: características da criança, da família e produto. 

2.3.4.2. a) Características da criança 

- idade da criança 

A idade da criança é o principal factor que explica a sua influência na compra familiar. À 

medida que cresce, por um lado, a criança desenvolve as suas capacidades cognitivas e 

sociais, bem como o leque de estratégias de influência, por outro, os pais reconhecem-lhe 

mais legitimidade e competência para fazer pedidos e sugestões (influência activa) e, 

conhecendo melhor os gostos dos filhos, os pais consideram-nos nas suas opções de 

compra (influência passiva). 

Assim, vários estudos anteriores confirmam que: a criança exerce mais influência na 

decisão de compra da família à medida que cresce (p.ex. Ward e Wackman 1972, Atkin 

1978), a frequência e o número de tentativas de influência decresce com a idade da criança 

mas aumenta a compra dos seus produtos preferidos (p.ex. Ward e Wackman 1972, Ebster 

et al. 2009), as opiniões sobre compras por parte das crianças mais velhas são consideradas 

pelos pais (Mehrotra e Torges 1977), reflectindo a percepção de aumento das competências 

da criança no que se refere às avaliações sobre decisões de compra (Ward e Wackman 

1972). 

- sexo da criança 

É uma variável sem consenso, pois alguns autores não notaram diferenças significativas 

em termos do sexo da criança, na influência da decisão de compra dos pais (Ward e 

Wackman 1972), mas outros afirmam que a probabilidade dos pais cederem às tentativas 

de influência dos filhos é maior quando são do sexo feminino (Atkin 1978). 
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2.3.4.2. b) Características Familiares 

- rendimento da família 

 Estudos anteriores não são conclusivos. Alguns indiciam que há maior influência da 

criança em famílias de nível socioeconómico mais elevado (Mangleburg 1990, Atkin 1978, 

Roberts et al., citado por Ekstrom et al. 1987), pois famílias com mais poder económico 

proporcionam mais oportunidades de consumo. Contudo, Geuens et al. (2002) verifica que 

não há grande relação do rendimento com a influência da criança, tendo concluído que o 

factor subjacente é a falta de tempo que resulta do facto dos pais terem esse rendimento, 

pois são pais que têm que trabalhar fora mais horas. Inclusive, Hamilton e Catterall (2006) 

afirmam que as famílias com baixos rendimentos colocam as crianças no centro das suas 

decisões, sendo influenciadas especialmente no que se refere ao consumo na esfera pública 

(evitando ser alvo de julgamentos sociais no seu papel de pais). 

- comunicação familiar  

A comunicação familiar de orientação social, em que se preconiza o respeito, o controlo 

parental e a submissão da criança, limita o seu envolvimento ou a sua influência nas 

decisões de compra familiares. A comunicação com orientação conceptual, em que os pais 

estimulam os filhos para todo processo que envolve a tomada de decisão, confere à criança 

uma melhor preparação para o seu papel de consumidora. A criança no seio de uma família 

com comunicação conceptual tem mais influência nas decisões de compra familiar 

(Caruana e Vassalo 2003). 

- estilo parental 

Os quatro tipos de família atrás referidos - autoritária, negligente, democrática e permissiva 

- estão relacionados com o processo de socialização da criança para o consumo, que 

envolve a possibilidade da sua influência na decisão de compra dos pais. Pais 

democráticos, seguidos pelos permissivos, são os que mais promovem a comunicação 

sobre consumo com as crianças e que estipulam para elas mais objectivos de aprendizagem 

desse novo papel. Pais democráticos, seguidos pelos autoritários, são os que vêem mais 

televisão em conjunto com as crianças, mais limitam a sua exposição aos media e os que 

têm uma atitude menos positiva com a publicidade (Carlson e Grossbart 1988).   
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- estrutura familiar 

A percepção da importância da estrutura familiar, tradicional ou monoparental, na 

influência da criança tem evoluído ao longo do tempo. Os primeiros estudos indicavam que 

mães centradas na criança são menos permeáveis à influência da criança para comprar 

determinado produto alimentar, se considerarem que este não é o mais apropriado para a 

criança (Berey e Pollay 1968, Mehrotra e Torges 1977). Resultados contrários apresentam 

Ekstrom et al. (1987) ou Geuens et al. (2002) que verificam que o aumento do número de 

famílias monoparentais aumentou o envolvimento da criança, pois o pai/mãe está mais 

receptivo às suas opiniões. Ekstrom et al. (1987) verificam também que nas famílias em 

que os dois pais trabalham a tempo inteiro, ou com divisão de papéis por sexos, estes têm 

menos tempo para dedicar às decisões de compra da família, pelo que permitem e até 

incentivam a criança a participar nessas decisões. 

- Atitude dos pais face aos media 

Os pais que habitualmente vêem televisão em conjunto com os filhos têm mais 

oportunidade para lhes explicar aspectos do consumo, como a publicidade, e geralmente 

respondem mais favoravelmente às tentativas de influência dos filhos (Carlson e Grossbart 

1988).  

2.3.4.2. c) Tipo de produto 

A criança tem grande influência em decisões sobre produtos em que ela será o principal 

consumidor ou utilizador, com os quais tem um alto envolvimento. Menor influência da 

criança verifica-se nos produtos que vão ser usados por toda a família, especialmente os 

que envolvem elevado risco financeiro (p.ex. automóveis, móveis, seguro de vida), pois 

por um lado os pais não possibilitam essa influência, por outro a própria criança não está 

envolvida com o produto. Em suma, a influência da criança depende da relação entre o 

envolvimento da criança com o produto e os riscos financeiros para os pais a ele 

associados (Mangleburg 1990).  

As crianças tentam frequentemente influenciar a compra de produtos alimentares, os quais 

representam mais de metade dos seus pedidos, nomeadamente: snacks, guloseimas, cereais, 

fast foods, fruta e vegetais (Isler et al. (1987, citados por Kraak e Pelletier 1998). Em 

segundo lugar, estão os produtos duradouros de uso da criança, como p.ex. brinquedos, 

mas esta preferência vai-se alterando conforme a criança cresce (McNeal 1979), que com 
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11-12 anos, deixa de pedir brinquedos, para passar a ter influência na compra de roupa ou 

música (Ward e Wackman 1972). 

2.3.4.2. d) Ponto de venda 

No ponto de venda, para além dos factores pessoais explorados nos pontos anteriores, 

existem factores ambientais que actuam no processo de influência da criança na decisão de 

compra, como a localização do produto ao nível dos olhos da criança, a restrição dos 

movimentos da criança, a possibilidade de consumo do produto dentro da loja e o preço do 

produto pedido. Destes factores, os que contribuem para um maior número de pedidos da 

criança são a disposição dos produtos ao nível dos olhos e a liberdade de movimentos da 

criança, sendo a tentativa de influência mais bem sucedida quanto menor o preço do 

produto ou maior a possibilidade de consumo do produto dentro da loja. (Ebster et al. 

2009). 

2.3.4.3. – Estratégias de influência da criança 

A lista de estratégias usadas pelas crianças para influenciarem as decisões de compra dos 

pais evolui à medida que se desenvolve o processo de socialização do consumidor, 

partindo de abordagens limitadas e pouco adaptáveis à situação, para abordagens variáveis, 

flexíveis e mais eficazes (John 1999). Williams e Burns (2000) identificaram as seguintes 

estratégias de influência na criança entre os 8 e os 11 anos: pedir simplesmente, pedir de 

forma simpática, implorar, negociar, mostrar afecto, manipular, mostrar raiva e chorar, que 

Palan e Wilkes (1997) agrupam em: negociação, persuasão, emocional e pedido. A que 

mais resulta, segundo Ebster et al. (2009) é o pedido.  

2.4. Questões de Investigação 

Com base na revisão bibliográfica, que resulta de estudos feitos noutros países, o presente 

estudo tem como principal objectivo compreender se a realidade portuguesa é semelhante, 

no que toca à influência das crianças nas decisões de compra dos pais. Então, o problema 

de investigação é o seguinte: 
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Entender a influência das crianças do Primeiro Ciclo do Ensino Básico no 

processo de decisão de compra familiar, no que se refere a produtos 

alimentares. 

Estudos feitos em diferentes partes do mundo, em diferentes culturas, dos EUA, à China, e 

à Europa, confirmam que a criança exerce grande influência na decisão de compra familiar, 

pelo que esse é um dado adquirido, que se aplicará também a Portugal. O que se pretende 

averiguar, com mais detalhe, neste estudo é o seguinte: 

 

Questões de investigação: 

1. Que relação existe entre as características familiares e a influência das crianças na 

decisão de compra de produtos alimentares, no que se refere a: 

a) estilo parental? 

b) orientação da comunicação familiar? 

c) estrutura familiar? 

 

2. Quais são as estratégias que a criança, do Primeiro Ciclo do Ensino Básico, utiliza 

mais frequentemente para influenciar a decisão de compra de produtos alimentares? 

 

3. Na categoria de produtos alimentares, qual o tipo de produtos em que a criança 

procura exercer mais influência? 

 

3. QUADRO DE REFERÊNCIA 

O quadro de referência aqui apresentado resulta da revisão da literatura e dos objectivos do 

presente estudo. Os factores de influência a analisar no presente estudo são os que foram 

mais vezes citados por outros autores, como as características da família, as características 

da criança, o tipo de produtos e o local de compra. 
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Figura 1 - Quadro de referência da decisão de compra das famílias com crianças 

 

A criança está inserida num contexto familiar, sendo os pais importantes agentes de 

socialização da criança consumidora, por isso é essencial avaliar qual o estilo parental 

dominante, o tipo de comunicação existente e o tipo de estrutura familiar. No âmbito deste 

estudo, entende-se família no sentido restrito, pai e mãe. O rendimento tem obtido 

resultados contraditórios em estudos anteriores, que se pretendem aqui testar.  

A criança a estudar situa-se entre os 6/7 anos e os 10/11 anos, a idade habitual para 

crianças a frequentar o Primeiro Ciclo do Ensino Básico, em Portugal. Quanto ao 

desenvolvimento da criança para o consumo, a criança nesta faixa etária dá um grande 

salto em relação à fase anterior (dos 3 aos 6/7 anos), no que toca ao entendimento do 

mercado e conceitos relacionados com o consumo, como a publicidade, marcas, produtos e 

preços (John 1999). Segundo a autora, na fase analítica, a criança já consegue assumir uma 

perspectiva para além da sua, tendo, por isso, uma abordagem mais flexível nas suas 

estratégias, de modo a conseguir influenciar a obtenção dos produtos desejados. Analisam-

se, então, as estratégias usadas pela criança para influenciar a decisão de compra, segundo 

Palan e Wilkes (1997) e Williams e Burns (2000): emocional, persuasão, negociação, 

pedido.  

Sabendo-se pelos estudos anteriores que o produto tem que ser de alto envolvimento para a 

criança e de baixo risco financeiro para os pais (Mangleburg 1990, Kraak e Pelletier 1998, 

Dotson e Hyatt 2000, Caruana e Vassalo 2003), foi reduzida a lista à categoria de produtos 

alimentares, nos quais a criança tem mais influência na decisão de compra. O local de 

compra é o supermercado. 
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4. METODOLOGIA 

Neste capítulo apresenta-se o tipo de estudo, o tipo de abordagem, o método e o 

instrumento de recolha de dados, o tipo de amostra e os procedimentos efectuados. 

4.1. Tipo de Estudo 

No presente estudo, pretende-se estabelecer relações causais entre variáveis, o que 

configura um estudo explanatório (Saunders 2007, p. 134). Partindo de teoria bem 

fundamentada, definiram-se como variáveis gerais susceptíveis de explicar maior ou menor 

influência das crianças na decisão de compras familiar: as características da família onde a 

criança está inserida, as características da própria criança e as estratégias que usa nesse 

processo de influência, o tipo de envolvimento da criança com o produto que pede, o risco 

financeiro para os pais que advém dessa possível compra. Pretende-se estabelecer relações 

entre estas variáveis de forma a clarificar o processo de influência da criança sobre a 

decisão dos pais na compra de produtos alimentares, pois, num estudo explanatório, “a 

ênfase está em estudar a situação ou o problema de forma a explicar as relações entre 

variáveis” (Saunders 2007, p.134). 

4.2. Abordagem 

Neste estudo adopta-se uma abordagem essencialmente dedutiva, pois testa-se a teoria 

existente, tentando-se explicar relações causais entre as variáveis, utiliza-se um 

procedimento de análise quantitativa (uma vez que a maioria das perguntas utiliza a Escala 

de Likert), a metodologia é estruturada de forma a permitir a replicação e existe 

independência entre a investigadora e o que está a ser observado (Saunders 2007, p.117-

118).   

4.3. Recolha e Tratamento de Dados 

Os dados para o presente estudo foram obtidos através de inquérito por questionário 

distribuído aos pais, conforme descrito nos pontos seguintes. 
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4.3.1. Tipo de Amostra 

A amostra para este estudo circunscreveu-se aos pais das crianças a frequentar o Primeiro 

Ciclo do Ensino Básico de uma escola privada, no concelho de Cascais, Lisboa, tendo sido 

distribuídos 197 questionários
1
. 

A técnica de amostragem é por conveniência, não probabilística, tendo como vantagens a 

facilidade, a rapidez e o reduzido custo na obtenção dos dados (Sousa e Baptista 2011, 

p.77). Porém, tem como limitação, pelo facto dos inquiridos terem sido seleccionados pelo 

investigador, não sendo a amostra representativa da população, resultados sujeitos a 

enviesamentos, dos quais não é possível fazer generalizações (Saunders 2007, p. 234).  

Foram recolhidos 65 questionários com respostas válidas, valor superior ao mínimo aceite 

para análises estatísticas (Saunders 2007, p. 235), representando uma taxa de resposta de 

33%, o que também se considera aceitável para o tipo de questionário (Saunders 2007, p. 

358). 

4.3.2. Instrumento de Recolha de Dados 

Para recolha de dados para o presente estudo, utilizou-se um questionário estruturado, que 

foi distribuído aos pais e recolhido posteriormente (Saunders 2007, p.357). Na elaboração 

do questionário, para além dos objectivos do estudo, teve-se em conta o facto de o 

entrevistador não estar presente no momento do seu preenchimento, pelo que se teve 

especial cuidado na estruturação e na elaboração das perguntas, tendo o questionário sido 

sujeito a pré-testes. 

 

A estrutura do questionário
2
 é a seguinte:  

I - Criança 

Identificar a criança – se está dentro dos limites pretendidos. 

II - Co-shopping
3
 e socialização para o consumo 

Avaliar a existência e a frequência de co-shopping 

Identificar as razões de co-shopping 

III - Produtos alimentares 

                                                 

1
 Segundo o PORDATA, o número total de alunos matriculados no Primeiro Ciclo do Ensino Básico, em 

Portugal, era 479 519 (dados de 2010). 
2
 Anexo II - Questionário 

3
 Co-shopping – termo inglês que designa o acto ir às compras em conjunto 
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Criança: identificar os produtos pedidos pela criança, 

avaliar as razões para o pedido 

Pais:  identificar produtos comprados pelos pais, 

avaliar as razões para a compra 

IV - Estratégias de influência da criança: 

Identificar as estratégias mais usadas pela criança para influenciar a decisão de 

compra de produtos alimentares 

V - Mediação dos pais na exposição da criança aos media 

Avaliar a mediação exercida pelos pais na exposição da criança aos media 

VI - Família 

Identificar estilos parentais, tipo de comunicação, estrutura familiar, habilitações 

literárias, profissão, rendimento, idade dos pais. 

Verificar quem responde ao questionário 

4.3.3. Tratamento de Dados 

Os dados provenientes dos questionários foram inseridos e tratados estatisticamente com o 

software “Statistical Package for Social Sciences” (SPSS). 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1. Caracterização Socio-familiar 

A nossa amostra é maioritariamente constituída por famílias tradicionais, com 2 filhos, 

cujos pais rondam os 40 anos, com curso superior e uma actividade profissional de 

especialista das actividades intelectuais e científicas ou quadros intermédios, com um 

rendimento líquido mensal do agregado familiar entre 1001€ e 3000€, rendimento que 

consideram que dá para viver. Por ser uma amostra homogénea em termos de rendimentos, 

considerou-se essa variável uma constante. O resumo das características dos pais 

inquiridos apresenta-se no quadro seguinte: 
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Quadro I - Caracterização da família 

    N % 

Estrutura 

familiar
4
 

família tradicional 55 84,6 

família monoparental 10 15,4 

Nº filhos 

1 18 28,6 

2 31 49,2 

3 13 20,6 

mais que 3 1 1,6 

Outros 

elementos no 

agregado 

sim 5 7,8 

não 58 92,2 

Rendimento 

líquido 

mensal do 

agregado 

familiar 

501 a 1000 6 10,0 

1001 a 2000 21 35,0 

2001 a 3000 21 35,0 

3001 a 4000 9 15,0 

4001 a 5000 2 3,3 

> ou igual a 5001 1 1,7 

Rendimento 

subjectivo 

é muito difícil viver com o rendimento actual 4 6,3 

é difícil viver com o rendimento actual 12 19,0 

o rendimento actual dá para viver 32 50,8 

o rendimento actual permite viver 

confortavelmente 15 23,8 

Quem 

respondeu ao 

questionário 

pai 6 9,4 

mãe 57 89,1 

ambos 1 1,6 

  
 

pai mãe 

    N % N % 

Actividade 

profissional
5
 

Dirigentes e quadros superiores 9 14,3 4 6,3 

Especialistas das actividades intelectuais e 

científicas 24 38,1 25 39,1 

Técnicos e profissionais de nível intermédio 19 30,2 19 29,7 

Pessoal administrativo 1 1,6 9 14,1 

Trabalhadores dos serviços pessoais, de protecção 

e segurança e vendedores 5 7,9 2 3,1 

Operadores da indústria e da construção 2 3,2 1 1,6 

Profissionais das Forças Armadas 2 3,2 1 1,6 

Estudantes ou Reformados 1 1,6 3 4,7 

Habilitações 

Literárias 

Ensino Básico - 1.º Ciclo 1 1,5 1 1,6 

Ensino Básico - 3.º Ciclo 3 4,6 6 9,4 

Ensino Secundário 13 20,0 12 18,8 

Curso Profissional 3 4,6 6 9,4 

Curso Médio / Bacharelato 9 13,8 9 14,1 

Licenciatura 27 41,5 25 39,1 

Pós-graduação / Mestrado 8 12,3 5 7,8 

Doutoramento 1 1,5     

Idade
6
 (média) 41 40 

                                                 

4
 A estrutura familiar foi obtida pela composição do agregado familiar, sendo a família tradicional constituída 

por pai e mãe e a monoparental apenas por um dos progenitores. 
5
 A actividade profissional baseou-se na Classificação Portuguesa das Profissões, do Instituto Nacional de 

Estatística. 
6
 Quadro A.1 – Anexo I 
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5.2. Estilos Parentais e Comunicação Familiar 

O apuramento do estilo parental e do tipo de comunicação familiar resulta da construção de 

um índice sintético
7
, a partir dos indicadores, obtidos do “Parental Authoritative 

Questionnaire” (Buri 1991), adaptado por Boeckel e Sassierra (2005), para o estilo 

parental, e de Caruana e Vassalo (2003) para a comunicação familiar. 

Posteriormente foi identificado o estilo parental e o tipo de comunicação predominantes 

dos inquiridos, tendo-se verificado que não existem pais permissivos nem negligentes. Os 

resultados são os seguintes: 

 

Quadro II - Estilo Parental e Comunicação Familiar Predominante 

    N % 

Estilo parental 

Autoritário 8 12,5 

Democrático 56 87,5 

Total 64 100,0 

Comunicação 

familiar 

Conceptual 29 44,6 

Social 36 55,4 

Total 65 100,0 

  

Na relação entre o estilo parental e o tipo de comunicação, estudos anteriores indicavam 

que em famílias democráticas predominava a comunicação de orientação conceptual, que 

encoraja a participação da criança, e em famílias autoritárias, a orientação social, que 

promove o respeito e o controlo. Neste estudo, não há uma clara definição do tipo de 

comunicação em cada estilo parental. Porém ambos os estilos parentais predomina a 

comunicação social
8
, o que confirma a teoria no que se refere aos pais autoritários, mas é 

contrário ao esperado para os pais democráticos. As diferenças não são estatisticamente 

significativas (t (59) = -,895; p>0,05) e (t (56) = 112; p > 0,05).  

Relativamente ao teor da comunicação entre pais e filhos sobre o consumo, os resultados 

são os seguintes: 

                                                 

7
 Quadro A.2 – Anexo I 

8
 Quadros A.3 e A.4 – Anexo I 
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Gráfico 1 - Comunicação familiar 

 

Escala de Likert: 1=Nunca; 2=Raramente; 3=Algumas Vezes; 4=Muitas Vezes; 5=Frequentemente 

 

5.3. A Criança no Supermercado 

As crianças acompanham frequentemente os pais nas compras
9
, não havendo diferenças 

estatisticamente significativas entre pais democráticos e pais autoritários (M-W=185,5; 

p>0,05) nem entre famílias tradicionais e monoparentais
10

 (M-W=214,50; p>0,05).  

Gráfico 2 - Frequência de co-shopping 

 

Este dado é importante, na medida em que o número de pedidos está relacionado com o 

número de vezes que a criança acompanha os pais nas compras (Jensen 1995). 

As razões gerais para a criança acompanhar os pais nas compras, distribuem-se pela 

socialização da criança para o consumo, influência da criança, directa ou indirecta, e por 

dois argumentos neutros como a conveniência e o prazer nessa actividade conjunta. A 

                                                 

9
 Quadro A.5 – Anexo I 

10
 Quadro A.6 – Anexo I 

2,4 

3,1 

3,2 

3,4 

3,5 

3,5 

3,9 

4,0 

Peço conselhos ao meu filho sobre compras

Converso com ele sobre os locais onde os diferentes
produtos podem ser comprados.

Digo ao meu filho que coisas ele deve comprar

Digo ao meu filho para não comprar certas coisas

Digo ao meu filho que não está autorizado a comprar certas
coisas.

Peço ao meu filho para me ajudar a decidir locais para visitar
com a família.

Quero saber o que o meu filho fez com o seu dinheiro (p.ex.
mesada).

Pergunto ao meu filho a sua preferência quando compro
coisas para ele.

Rara.; 14% 

Ocasional.
; 32% 

Frequente
.; 54% 
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razão invocada mais vezes é de ordem prática e conveniente, seguida da intenção de 

socializar a criança para o consumo, conforme mostra o gráfico seguinte: 

Gráfico 3 - Razões para co-shopping 

 

Legenda - Razões: 1. Conveniência; 2. Socialização para o consumo; 3. Influência; 4.Prazer 

Não existem diferenças estatisticamente significativas entre os estilos parentais autoritário 

e democrático
11

 (x2
 (8)=2,886; p>0,05) nem entre famílias tradicionais e monoparentais

12
 

(x2
 (8)=6,266; p>0,05).  

As estratégias de influência das crianças agrupam-se em: pedido, directo ou indirecto, 

negociação, persuasão e emocional, sendo o pedido e a negociação utilizados mais vezes 

pelas crianças deste estudo, em detrimento do choro e da birra, conforme gráfico 

seguinte
13

: 

Gráfico 4 - Estratégias de influência 

 

Escala de Likert: 1=Nunca; 2=Raramente; 3=Algumas Vezes; 4=Muitas Vezes; 5=Frequentemente 

Legenda - Estratégias: 1. Pedido; 2. Negociação; 3. Emocional; 4.Persuasão  

                                                 

11
 Quadro A.7 – Anexo I 

12
 Quadro A.8 – Anexo I 

13
 Quadro A.9 – Anexo I 

2,4% 

3,6% 

6,5% 

8,9% 

14,8% 

16,0% 

21,9% 

26,0% 

3. para lhe fazer a vontade

4. é um passeio

4. é divertido fazer compras com ele

2. para o ensinar a comparar produtos

1. é prático

3. porque ele gosta

2. para lhe mostrar o valor do dinheiro

1. não tenho com quem o deixar

1,34 

1,36 

1,69 

1,75 

1,81 

2,25 

3,16 

3,66 

3. ele começa a chorar quando quer algum produto

4. ele faz uma birra quando quer que lhe compre um…

4. ele pede continuamente até eu lhe dar o produto…

3. ele dá-me um beijinho/abraço e a seguir pede em…

2. ele promete qualquer coisa em troca de lhe comprar…

2. ele propõe ir ao mealheiro/poupança dele buscar…

1. ele pega nos produtos que quer que lhe compre e…

1. ele pede-me directamente os produtos que quer
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Dada a idade e a fase de desenvolvimento das crianças deste estudo, conforme John 

(1999), os resultados estão de acordo com o esperado. 

Para a generalidade das estratégias usadas pelas crianças, não se verificam diferenças 

estatisticamente significativas entre estilos parentais
14

 nem entre os dois tipos de estrutura 

familiar
15

. Porém, mesmo sendo ligeiras essas diferenças, a maior distância entre os dois 

estilos parentais está na estratégia “birra”, mais utilizada nas famílias democráticas, e “ir 

ao mealheiro”, mais utilizada nas autoritárias, e entre os dois tipos de estrutura familiar, na 

estratégia “choro”, mais utilizada nas famílias tradicionais
16

. 

5.4. Produtos Alimentares 

A lista de produtos constante do questionário baseia-se nos estudos anteriores, tendo as 

categorias sido adaptadas à realidade portuguesa, conforme listagens de produtos da grande 

distribuição.  

Os resultados indicam que os produtos alimentares pedidos mais frequentemente pelas 

crianças
17

 são as guloseimas, conforme gráfico seguinte:  

Gráfico 5 - Produtos alimentares pedidos pelas crianças 

 

Escala de Likert: 1=Nunca; 2=Raramente; 3=Algumas Vezes; 4=Muitas Vezes; 5=Frequentemente 

Não se verificam diferenças estatisticamente significativas nos pedidos das crianças entre 

famílias democráticas e autoritárias
18

 ou entre famílias tradicionais e monoparentais
19

. 

                                                 

14
 Quadro A.10 – Anexo I 

15
 Quadro A.11– Anexo I 

16
 Quadro A.12 – Anexo I 

17
 Quadro A.13 – Anexo I 

18
 Quadro A.14 – Anexo I 

19
 Quadro A.15 – Anexo I 

1,48 

1,82 

1,87 

1,98 

2,79 

3,09 

3,10 

3,25 

3,25 

3,31 

3,34 

produtos de mercearia

carne, peixe e afins

legumes

produtos de charcutaria

pão

batatas fritas e outros snacks

fruta

lacticínios

bolos e doces

cereais de pequeno almoço

guloseimas
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Porém, embora sejam ligeiras essas diferenças, verifica-se que a ordem dos produtos 

pedidos varia, conforme se observa nos gráficos seguintes: 

 

Gráfico 6 - Produtos alimentares pedidos pelas 

crianças - estilo parental 

Gráfico 7 - Produtos alimentares pedidos pelas 

crianças - estrutura familiar 

 

 

Os resultados vão ao encontro dos de Kraak e Pelletier (1998), que referia como produtos 

mais pedidos: snacks, guloseimas, cereais, fast foods, fruta e vegetais. Esta lista acrescenta 

os lacticínios aos produtos preferidos.  

De notar que, para a generalidade dos produtos, as crianças pertencentes a famílias 

democráticas ou tradicionais são as que fazem pedidos mais frequentes
20

.  

Quanto às respostas dos pais, os resultados mostram que os produtos mais pedidos pela 

criança foram os comprados mais recentemente
21

. 

O principal motivo para a criança pedir produtos alimentares prende-se com um alto 

envolvimento da criança com o produto, conforme se verifica no gráfico seguinte
22

: 

 

                                                 

20
 Quadro A.16 – Anexo I 

21
 Quadro A.17 – Anexo I 

22
 Quadro A.18 – Anexo I 
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Gráfico 8 - Razões para os pedidos das crianças 

 

Legenda - Razões: 1. Alto envolvimento; 2. Técnicas promocionais; 3. Media; 4.Pares; 5. Ponto de venda  

Confirma-se que a criança pede produtos em que ela será a principal consumidora – 

guloseimas, cereais de pequeno-almoço, bolos e doces, etc. – com os quais tem um alto 

envolvimento – “porque gosta muito desse produto”. O brinde funciona como um 

incentivo ao pedido e o papel dos media e da publicidade também é verificado. 

Da parte dos pais, as razões para a resposta positiva aos pedidos dos filhos
23

 agrupam-se 

em influência directa ou indirecta, baixo risco financeiro decorrente dessa compra ou 

indiferença. Os resultados indicam que como principal razão figura a influência indirecta, 

em que a criança é tida em consideração no momento da compra. Como razão menos 

importante está a influência directa, que pressupõe que a criança usou uma estratégia. Os 

resultados são os seguintes: 

Gráfico 9 - Razões para a compra de produtos pedidos 

 

Legenda - Razões: 1. Influência indirecta; 2. Influência directa; 3. Indiferente; 4.Baixo risco financeiro  

Escala de Likert: 1=Discordo totalmente 5=Concordo totalmente 

                                                 

23
 Quadro A.19 - Anexo I 

1,6% 

5,7% 

9,9% 

13,5% 

14,6% 

14,6% 

16,7% 

23,4% 

2. o produto está em promoção

5. ele viu o produto na loja (p.ex. ao nível dos…

4. o amiguinho comprou igual

3. ele viu anúncios na televisão

3. ele reconhece a marca/embalagem

2. o produto tem um brinde associado

1. comprei-lhe igual em situações anteriores

1. ele gosta muito desse produto

1,51 

1,64 

2,61 

2,71 

3,00 

3,64 

4,05 

4,07 

2. não quero perder tempo a discutir

2. se o fizer, posso continuar as compras…

1. o meu filho merece uma recompensa

4. esse produto está em promoção

4. esse produto tem um preço baixo

1. o meu filho gosta

3. esse produto já estava previamente na…

1. é bom para a sua alimentação
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No que toca ao estilo parental não existem diferenças estatisticamente significativas na 

generalidade das razões
24

. Porém, existem três excepções – “não quero perder tempo a 

discutir”, “se o fizer, posso continuar as compras de uma forma mais sossegada”, “esse 

produto tem um preço baixo”, que distanciam os estilos parentais, sendo mais invocadas 

pelos pais autoritários. Quanto à estrutura familiar, também não existem diferenças 

estatisticamente significativas
25

 na generalidade das razões, com excepção da razão de 

influência indirecta “o meu filho gosta”, mais invocada pelas famílias monoparentais.
26

 

  

6. LIMITAÇÕES 

Neste estudo verificaram-se limitações ao nível da amostragem, pois, tendo o questionário 

sido distribuído apenas numa escola, com um número de respostas reduzido, verificou-se 

uma relativa homogeneidade na população inquirida, o que limita a análise no que se refere 

às características da família. Por outro lado, existem limitações decorrentes da utilização de 

um método único. Segundo McNeal (1992), para estudos que envolvam percepções dos 

pais quanto à influência das crianças na compra, que teriam como referência a memória de 

comportamentos passados, ou que envolvam as percepções das próprias crianças, o mais 

adequado seria a recolha de dados por questionário, com a confirmação dos resultados 

através de observação da situação de compra ou, pela ordem inversa. Em terceiro lugar não 

tendo sido interrogadas as próprias crianças, regista-se apenas a percepção de uma das 

partes - os pais. Por fim, dada a sensibilidade do tema – crianças – e do tipo de perguntas 

colocadas aos pais, numa sociedade ainda tradicional no que toca à família, poderá haver 

enviesamentos decorrentes de respostas socialmente aceites. 

 

7. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

7.1. Conclusões 

Pelos resultados acima descritos, as questões de investigação são respondidas do seguinte 

modo: 

                                                 

24
 Quadro A.20 – Anexo I 

25
 Quadro A.21 – Anexo I 

26
 Quadro A.22 – Anexo I 
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Que relação existe entre as características familiares e a influência das crianças na 

decisão de compra de produtos alimentares, no que se refere a: estilo parental, orientação 

da comunicação familiar e estrutura familiar? 

A nossa amostra é relativamente homogénea no que toca às características socio-

familiares, existindo uma maioria de famílias tradicionais, de estilo democrático. Não 

existem pais permissivos nem negligentes. Na generalidade das análises efectuadas não há 

diferenças estatisticamente significativas entre os estilos democrático e autoritário, nem 

entre famílias tradicionais ou monoparentais. Assim, podemos concluir que, quer em 

famílias democráticas ou autoritárias, quer em famílias tradicionais ou monoparentais, as 

crianças acompanham frequentemente os pais às compras, principalmente porque estes não 

têm com quem os deixar, mas demonstrando algumas preocupações com o papel de 

socializadores do consumidor, ao afirmarem que é para lhes mostrar o valor do dinheiro. A 

última razão que todos os pais mencionam para co-shopping é “para lhe fazer a vontade”, o 

que implicaria implicitamente a aceitação de que tinham sido influenciados. Porém, 

quando se trata de ceder aos pedidos das crianças, verifica-se que existe influência 

indirecta, pois a criança é tida em conta no momento da escolha “é bom para a sua 

alimentação” ou “porque o meu filho gosta”. Para a maior parte das razões para a compra 

do produto alimentar não existem diferenças significativas entre estilos parentais, mas há 

três em que estes se distanciam claramente. Os pais autoritários referem que se cederem 

podem continuar as compras de uma forma mais sossegada, que não querem perder tempo 

a discutir e que o produto pedido tem um preço baixo. Na estrutura familiar a maior 

diferença está na cedência aos gostos do filho “porque o meu filho gosta”, referida 

especialmente pelas famílias monoparentais. 

A comunicação familiar predominante para estes pais democráticos ou autoritários é 

essencialmente social, o que é contrário ao esperado, provavelmente pela reduzida 

dimensão da amostra. Assim, optou-se por não utilizar esta variável nas comparações 

Quais são as estratégias que a criança, do Primeiro Ciclo do Ensino Básico, utiliza mais 

frequentemente para influenciar a decisão de compra de produtos alimentares? 

No supermercado as crianças deste estudo utilizam estratégias que estão de acordo com o 

que é esperado para as capacidades cognitivas e sociais de crianças na faixa etária entre os 

6/7 e os 10/11 anos, isto é, predomina o pedido e a negociação, em vez de estratégias mais 

emocionais, como o choro e a birra. As diferenças são ligeiras entre estilos parentais, mas 



A influência das crianças na decisão de compra familiar 
Estudo sobre a compra de produtos alimentares no mercado português 

 31 

notam-se essencialmente na birra e no choro, estratégias evitadas na família autoritária, 

sendo nestas famílias que as crianças mais propõem uma ida ao seu mealheiro. Nas 

famílias tradicionais e monoparentais também são ligeiras as diferenças, mas a separação é 

maior na estratégia choro, pouco usada nas monoparentais. 

Na categoria de produtos alimentares, qual o tipo de produtos em que a criança procura 

exercer mais influência? 

As cinco categorias de produtos alimentares pedidas mais frequentemente pela criança são: 

guloseimas, cereais de pequeno-almoço, bolos e doces, lacticínios e fruta. Embora as 

diferenças sejam ligeiras, a ordem varia para os estilos parentais e para tipos de família. 

Para os pais democráticos temos, por esta ordem: lacticínios, bolos e doces, pão, fruta e 

mercearia. Para os autoritários, a ordem é: guloseimas, batatas fritas e outros snacks, 

cereais, fruta, carne, peixe e afins. Nas famílias tradicionais, a ordem é: lacticínios, 

guloseimas, fruta, batatas fritas e outros snacks, bolos e doces. Nas monoparentais a ordem 

é: bolos e doces, batatas fritas e outros snacks, cereais, mercearia e pão. Em suma, os 

principais produtos pedidos são tipicamente para a criança, mas há casos de produtos para 

a família, como mercearia e carne, peixe e afins. 

7.2. Recomendações e Investigação Futura 

À comunidade académica, recomenda-se o aprofundamento da investigação no tema da 

influência da criança na decisão de compra familiar, que poderá ser focado em aspectos-

chave, como p.ex. o processo de socialização do consumidor nas famílias portuguesas, ou 

o processo de influência no ponto de venda. Recomenda-se, também, a realização de 

estudos subsequentes a este, p.ex. para outra faixa etária das crianças, utilizando um 

método misto, que inclua observação. 

Às empresas, recomenda-se a segmentação do mercado, no que se refere a produtos para o 

lar, especialmente produtos alimentares, tendo em consideração as etapas de 

desenvolvimento das crianças. Deverão procurar conhecer também o consumidor adulto – 

pais – no que se refere ao estilo parental e à comunicação familiar, factores que permitem 

maior ou menor influência da criança na tomada de decisão. 
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ANEXO I  -  TRATAMENTO DE DADOS ESTATÍSTICOS 

 

Quadro A.1 - Idade dos pais 

 N Mínimo Máximo Média 
Desvio 
padrão 

Idade pai 63 33 54 41 5,41 

Idade mãe 64 32 52 40 4,15 

 

Quadro A.2 - Construção de índices sintéticos 

Constructos Indicadores 
Alfa de 

Cronbach 

E
s
ti
lo

 P
a
re

n
ta

l a
)  

Permissivo 

Penso que numa família bem estruturada as crianças devem fazer as 
coisas à sua maneira.  

0,619 

Acredito que uma criança precisa de ser livre para tomar suas próprias 
decisões e fazer o que quer, mesmo que isso vá contra o que desejo para 
ela.  

Penso que os meus filhos não devem obedecer às regras só porque 
alguém com autoridade as estabeleceu. 

Quando estabeleço regras familiares, na maioria das vezes faço o que os 
meus filhos querem. 

Penso que a maior parte dos problemas na sociedade seria resolvida se os 
pais não restringissem as actividades, as decisões e os desejos dos filhos 
durante o seu crescimento. 

Autoritário 

Obrigo os meus filhos a fazerem o que acredito ser correto, mesmo que 
eles não concordem. 

0,646 

Quando dou uma ordem aos meus filhos, espero que me obedeçam 
imediatamente, sem questionarem. 

Acho que devo usar a minha autoridade para conseguir que os meus filhos 
se comportem como deve ser. 

Costumo dizer aos meus filhos exactamente o que fazer e como fazer.  

Democrático 

Quando uma regra familiar é estabelecida, explico aos meus filhos os 
motivos dessa regra. 

0,520 

Encorajo os meus filhos a expressarem as suas opiniões, quando não 
concordam com as regras e as restrições que lhes são impostas. 

As orientações para os meus filhos baseiam-se no diálogo e na disciplina. 

Tenho bem definidos padrões de comportamento para os meus filhos, mas 
estou disposto a ajustá-los às necessidades individuais de cada um. 

Negligente 

Raramente dou orientações directas sobre o comportamento dos meus 
filhos. 

0,622 

Deixo o meu filho decidir a maior parte das coisas sozinho. 

Os meus filhos têm o seu próprio ponto de vista nos assuntos familiares e 
podem decidir por si mesmos o que fazer.  

Usualmente não dou orientações em relação aos comportamentos, às 
actividades e aos desejos dos meus filhos. 
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Constructos Indicadores 
Alfa de 

Cronbach 
T

ip
o

 d
e

 C
o

m
u

n
ic

a
ç
ã

o
 

Orientação 
Conceptual 

Peço ao meu filho para me ajudar a decidir locais para visitar com a família. 

0,623 

Peço conselhos ao meu filho sobre compras. 

Pergunto ao meu filho a sua preferência quando compro coisas para ele. 

Converso com ele sobre os locais onde os diferentes produtos podem ser 
comprados. 

Orientação 
Social 

Digo ao meu filho que não está autorizado a comprar certas coisas. 

0,734 

Digo ao meu filho que coisas ele deve comprar 

Digo ao meu filho para não comprar certas coisas 

Quero saber o que o meu filho fez com o seu dinheiro (p.ex. mesada).   

 
a)

: O questionário incluía outros indicadores que foram retirados, por diminuírem a 

consistência interna do índice, respectivamente, nos estilos autoritário, democrático e 

negligente. 

 

Quadro A.3 - Relação entre o Estilo Parental e a Comunicação Familiar 

  
Estilo Predominante N Média 

Desvio 
padrão 

Orientação 
Conceptual 

Autoritário 7 3,036 ,5483 

Democrático 54 3,259 ,6294 

Orientação 
Social 

Autoritário 6 3,583 ,9309 

Democrático 52 3,543 ,8191 

Escala de Likert: 1=Discordo totalmente; 2=Discordo; 3=Não concordo nem discordo; 
4=Concordo; 5=Concordo totalmente 

 

Quadro A.4 - Relação entre o Estilo Parental e a Comunicação Familiar 

(n.º inquiridos) 

 

Comunicação Predominante 

Conceptual Social Total 

N % N % N % 

Estilo 
Predominante 

Autoritário 3 37,5 5 62,5 8 100,0 

Democrático 25 44,6 31 55,4 56 100,0 

Total 28 43,8 36 56,3 64 100,0 

 

Quadro A.5 - Frequência de co-shopping 

Quando vai as compras leva o seu filho consigo? 

Raramente
 b)

 Ocasionalmente
 b)

 Frequentemente
 b)

 Total 

N % N % N % N % 

9  13,8 21 32,3  35 53,8 65 100,0 
b)

: As respostas foram reclassificadas em três categorias – raramente, 

ocasionalmente, frequentemente - de forma a facilitar a leitura dos resultados. 
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Quadro A.6 - Frequência de co-shopping - Estilo Parental e Estrutura Familiar 

Quando vai as compras leva o seu filho consigo? 

  
  

  N 
Média 
orden. 

Estilo Predominante Autoritário 8 27,69 

  Democrático 56 33,19 

  Total 64   

Estrutura familiar família tradicional 55 34,10 

  família monoparental 10 26,95 

  Total 65   

Escala crescente: de Nunca para Frequentemente 

   

 

Quadro A.7 - Razões para co-shopping e Estilo Parental 

Porque é que leva o seu filho consigo às compras ao supermercado? 

          

N % 

Estilo Predominante 

  

 
 

Autoritário Democrático 

      N % N % 

Conveniência 
não tenho com quem o deixar 44 26,5 6 3,6 38 22,9 

é prático 25 15,1 3 1,8 22 13,3 

Socialização para o 
consumo 

para lhe mostrar o valor do dinheiro 36 21,7 5 3,0 31 18,7 

para o ensinar a comparar produtos 15 9,0 1 0,6 14 8,4 

Influência 
da criança 

indirecta porque ele gosta 26 15,7 4 2,4 22 13,3 

directa para lhe fazer a vontade 4 2,4 0 0,0 4 2,4 

Prazer 
é divertido fazer compras com ele 10 6,0 1 0,6 9 5,4 

é um passeio 6 3,6 0 0,0 6 3,6 

 

Quadro A.8 - Razões para co-shopping e Estrutura familiar 

Porque é que leva o seu filho consigo às compras ao supermercado? 

 
    

N % 

Estrutura familiar 

  

 
 

tradicional monoparental 

      N % N % 

Conveniência 
não tenho com quem o deixar 44 26,0 38 22,5 6 3,6 

é prático 25 14,8 23 13,6 2 1,2 

Socialização para o 
consumo 

para lhe mostrar o valor do dinheiro 37 21,9 31 18,3 6 3,6 

para o ensinar a comparar produtos 15 8,9 12 7,1 3 1,8 

Influência 
da criança 

indirecta porque ele gosta 27 16,0 21 12,4 6 3,6 

directa para lhe fazer a vontade 4 2,4 4 2,4 0 ,0 

Prazer 
é divertido fazer compras com ele 11 6,5 8 4,7 3 1,8 

é um passeio 6 3,6 5 3,0 1 ,6 
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Quadro A.9 - Estratégias de Influência da criança 

Quando estou com o meu filho no supermercado… 

Estratégia 
  

N Mín. Máx. Média 
Desvio 
padrão 

Pedido 
ele pede-me directamente os produtos que quer 61 1 5 3,66 ,911 

ele pega nos produtos que quer que lhe compre e 
mostra-mos 

63 1 5 3,16 1,096 

Negociação 

ele propõe ir ao mealheiro/poupança dele buscar 
dinheiro 

61 1 4 2,25 1,090 

ele promete qualquer coisa em troca de lhe 
comprar um produto que quer 

59 1 4 1,81 ,919 

Emocional 

ele dá-me um beijinho/abraço e a seguir pede em 
tom baixo um produto que quer que lhe compre 

59 1 4 1,75 ,801 

ele começa a chorar quando quer algum produto 59 1 5 1,34 ,710 

Persuasão 

ele pede continuamente até eu lhe dar o produto 
que ele quer 

59 1 4 1,69 ,815 

ele faz uma birra quando quer que lhe compre um 
determinado produto 

59 1 3 1,36 ,550 

Escala de Likert: 1=Nunca; 2=Raramente; 3=Algumas vezes; 4=Muitas vezes; 5=Frequentemente 

 

Quadro A.10 - Estratégias de Influência da criança e Estilo Parental  

(Teste Estatístico) 

 
 

 

Quadro A.11 - Estratégias de Influência da criança e Estrutura Familiar  

(Teste Estatístico) 

 
 

 

ele pega nos 

produtos que quer 

que lhe compre e 

mostra-mos

ele começa a 

chorar quando 

quer algum 

produto

ele pede-me 

directamente os 

produtos que quer

ele faz uma birra 

quando quer que 

lhe compre um 

determinado 

produto

ele pede 

continuamente 

até eu lhe dar o 

produto que ele 

quer

ele promete 

qualquer coisa em 

troca de lhe 

comprar um 

produto que quer

ele dá-me um 

beijinho/abraço e 

a seguir pede 

em tom baixo um 

produto que 

quer que lhe 

ele propõe ir ao 

mealheiro/poupan

ça dele buscar 

dinheiro

Mann-Whitney U 194,000 129,500 168,000 115,500 134,000 151,500 181,500 111,000

Wilcoxon W 1734,000 157,500 196,000 143,500 1512,000 1529,500 209,500 1596,000

Z -,564 -1,620 -,426 -1,912 -1,232 -,770 -,013 -1,839

Asymp. Sig. (2-

tailed)

,573 ,105 ,670 ,056 ,218 ,441 ,990 ,066

Exact Sig. [2*(1-

tailed Sig.)]

,224 ,702 ,121 ,272 ,483 ,991 ,079

a. Not corrected 

for ties.b. Grouping Variable: Estilo Predominante

Test Statisticsb

 
ele pega nos 

produtos que quer 

que lhe compre e 

mostra-mos

ele começa a 

chorar quando 

quer algum 

produto

ele pede-me 

directamente os 

produtos que quer

ele faz uma birra 

quando quer que 

lhe compre um 

determinado 

produto

ele pede 

continuamente 

até eu lhe dar o 

produto que ele 

quer

ele promete 

qualquer coisa em 

troca de lhe 

comprar um 

produto que quer

ele dá-me um 

beijinho/abraço e 

a seguir pede 

em tom baixo um 

produto que 

quer que lhe 

compre

ele propõe ir ao 

mealheiro/poupan

ça dele buscar 

dinheiro

Mann-Whitney U 248,000 170,000 239,000 207,000 234,000 215,000 238,500 183,000

Wilcoxon W 303,000 225,000 294,000 262,000 289,000 270,000 1463,500 238,000

Z -,336 -1,995 -,330 -,942 -,243 -,652 -,142 -1,462

Asymp. Sig. (2-

tailed)

,737 ,046 ,741 ,346 ,808 ,514 ,887 ,144

Test Statisticsa

a. Grouping Variable: Composição do agregado familiar
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Quadro A.12 - Estratégias de Influência da criança - Estilo Parental e Estrutura Familiar 

Estratégia 
  Estilo 

Predominante N 
Média 
orden. 

Estrutura 
familiar 

N 
Média 
orden. 

pedido 

ele pega nos produtos que quer 
que lhe compre e mostra-mos 

Autoritário 8 35,25 Tradicional 53 32,32 

Democrático 55 31,53 Monoparental 10 30,30 

ele pede-me directamente os 
produtos que quer 

Autoritário 7 28,00 Tradicional 51 31,31 

Democrático 53 30,83 Monoparental 10 29,40 

negociação 

ele promete qualquer coisa em 
troca de lhe comprar um produto 
que quer 

Autoritário 7 34,36 Tradicional 49 30,61 

Democrático 52 29,41 Monoparental 10 27,00 

ele propõe ir ao 
mealheiro/poupança dele buscar 
dinheiro 

Autoritário 7 42,14 Tradicional 51 32,41 

Democrático 54 29,56 Monoparental 10 23,80 

emocional 

ele dá-me um beijinho/abraço e a 
seguir pede em tom baixo um 
produto que quer que lhe compre 

Autoritário 7 29,93 Tradicional 49 29,87 

Democrático 52 30,01 Monoparental 10 30,65 

ele começa a chorar quando quer 
algum produto 

Autoritário 7 22,50 Tradicional 49 31,53 

Democrático 52 31,01 Monoparental 10 22,50 

persuasão 

ele faz uma birra quando quer que 
lhe compre um determinado 
produto 

Autoritário 7 20,50 Tradicional 49 30,78 

Democrático 52 31,28 Monoparental 10 26,20 

ele pede continuamente até eu lhe 
dar o produto que ele quer 

Autoritário 7 36,86 Tradicional 49 30,22 

Democrático 52 29,08 Monoparental 10 28,90 

Escala crescente: de Nunca para Frequentemente 

 
 

Quadro A.13 - Produtos alimentares pedidos pelas crianças 

Quando estou com o meu filho no supermercado, ele pede-me: 

  N Mín. Máx. Média 
Desvio 
padrão 

guloseimas 64 1 5 3,34 
1,198 

cereais de pequeno almoço 62 1 5 3,31 
1,209 

bolos e doces 64 1 5 3,25 
,992 

lacticínios 64 1 5 3,25 
1,039 

fruta 63 1 5 3,10 
,911 

batatas fritas e outros snacks 64 1 5 3,09 
1,178 

pão 62 1 5 2,79 
1,026 

produtos de charcutaria 62 1 5 1,98 
1,000 

legumes 61 1 5 1,87 
1,008 

carne, peixe e afins 62 1 5 1,82 
1,109 

produtos de mercearia 62 1 4 1,48 
,671 

1-Nunca; 2-Raramente; 3-Algumas vezes; 4-Muitas vezes; 5-Frequentemente 
 

 

Nota: A variável “outro produto”, foi reclassificada nas categorias de produtos 

existentes, quando aplicável, não tendo sido consideradas, no âmbito deste estudo, as 

respostas que não se referiam a produtos alimentares (como por ex. brinquedos). 
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Quadro A.14 - Produtos pedidos pelas crianças e Estilo Parental 

(Teste Estatístico) 

 
 

Quadro A.15 - Produtos pedidos pelas crianças e a Estrutura Familiar  

(Teste Estatístico) 

 
 

Quadro A.16 - Produtos pedidos pelas crianças - Estilo Parental e Estrutura Familiar 

 
Escala crescente: de Nunca para Frequentemente 

 lacticínios

produtos 

de 

charcutaria

carne, 

peixe e 

afins

cereais de 

pequeno 

almoço

produtos de 

mercearia
legumes fruta pão

bolos e 

doces
guloseimas

batatas 

fritas e 

outros 

snacks

Mann-Whitney U 145,500 137,000 148,000 180,000 130,000 116,000 172,000 113,500 150,500 145,000 170,000

Wilcoxon W 181,500 165,000 176,000 216,000 158,000 144,000 208,000 141,500 186,500 1685,000 1710,000

Z -1,624 -1,244 -1,016 -,704 -1,538 -1,736 -1,026 -1,804 -1,509 -1,596 -1,065

Asymp. Sig. (2-tailed) ,104 ,214 ,309 ,482 ,124 ,082 ,305 ,071 ,131 ,110 ,287

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,250 ,367 ,190 ,113 ,088

b. Grouping Variable: Estilo Predominante

Test Statisticsb

a. Not corrected for ties.

 lacticínios

produtos 

de 

charcutaria

carne, 

peixe e 

afins

cereais de 

pequeno 

almoço

produtos de 

mercearia
legumes fruta pão

bolos e 

doces
guloseimas

batatas 

fritas e 

outros 

snacks

Mann-Whitney U 196,500 237,000 235,000 255,500 251,000 173,000 211,500 241,000 256,000 231,000 255,500

Wilcoxon W 251,500 292,000 290,000 310,500 306,000 218,000 266,500 296,000 311,000 286,000 310,500

Z -1,433 -,465 -,523 -,089 -,199 -1,340 -1,113 -,385 -,272 -,743 -,277

Asymp. Sig. (2-tailed) ,152 ,642 ,601 ,929 ,842 ,180 ,266 ,700 ,786 ,458 ,782

Test Statisticsa

a. Grouping Variable: Composição do agregado familiar

Categoria 

produtos:

Estilo 

Predominante
N

Média 

orden.

Estrutura 

familiar
N

Média 

orden.

Autoritário 8 22,69 tradicional 54 33,86

Democrático 55 33,35 monoparental 10 25,15

Autoritário 7 23,57 tradicional 52 31,94

Democrático 54 31,96 monoparental 10 29,20

Autoritário 7 25,14 tradicional 52 31,98

Democrático 54 31,76 monoparental 10 29,00

Autoritário 8 27,00 tradicional 52 31,59

Democrático 53 31,60 monoparental 10 31,05

Autoritário 7 22,57 tradicional 52 31,67

Democrático 54 32,09 monoparental 10 30,60

Autoritário 7 20,57 tradicional 52 32,17

Democrático 53 31,81 monoparental 9 24,22

Autoritário 8 26,00 tradicional 53 33,01

Democrático 54 32,31 monoparental 10 26,65

Autoritário 7 20,21 tradicional 52 31,87

Democrático 54 32,40 monoparental 10 29,60

Autoritário 8 23,31 tradicional 54 32,76

Democrático 55 33,26 monoparental 10 31,10

Autoritário 8 41,38 tradicional 54 33,22

Democrático 55 30,64 monoparental 10 28,60

Autoritário 8 38,25 tradicional 54 32,77

Democrático 55 31,09 monoparental 10 31,05

pão

bolos e doces

guloseimas

batatas fritas 

e outros 

snacks

lacticínios

produtos de 

charcutaria

carne, peixe e 

afins

cereais de 

pequeno 

almoço

produtos de 

mercearia

legumes

fruta
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Quadro A.17 - Produtos pedidos e produtos comprados 

  Pedido Compra 

Produtos: N Mín. Máx. Média N Mín. Máx. Média 

guloseimas 64 1 5 3,34 60 1 5 3,10 

cereais de 
pequeno almoço 62 1 5 3,31 58 1 5 2,98 

bolos e doces 64 1 5 3,25 61 1 5 3,11 

lacticínios 64 1 5 3,25 61 1 5 3,18 

frutas 63 1 5 3,10 57 1 5 3,12 

batatas fritas e 
outros snacks 64 1 5 3,09 60 1 5 2,67 

pão 62 1 5 2,79 54 1 5 2,87 

prods. charcutaria 62 1 5 1,98 56 1 5 2,07 

legumes 61 1 5 1,87 58 1 5 1,93 

carne, peixe e 
afins 

62 1 5 1,82 57 1 5 1,61 

prods. mercearia 62 1 4 1,48 58 1 5 1,57 

Escalas: Likert 1-Nunca; 2-Raramente;3-Algumas Vezes; 4-
Muitas vezes; 5-Frequentemente 

1-Nunca; 2-Há 1 mês ou +; 3-Há 2 ou 3 
semanas; 4-Semana passada; 5-Esta semana 

 

 

Quadro A.18 - Razões para o pedido de produtos alimentares 

 

Quais acha que são as razões para o seu filho lhe pedir para comprar produtos 
alimentares em geral? 

    N % 

Alto envolvimento da 
criança com o produto 

ele gosta muito desse produto 45 23,4 

comprei-lhe igual em situações 
anteriores 

32 16,7 

Técnicas Promocionais 
o produto tem um brinde associado 28 14,6 

o produto está em promoção 3 1,6 

Media 
ele reconhece a marca/embalagem 28 14,6 

ele viu anúncios na televisão 26 13,5 

Pares 
o amiguinho comprou igual 19 9,9 

Ponto de venda ele viu o produto na loja (p.ex. ao 
nível dos olhos) 11 5,7 
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Quadro A.19 - Razões para a resposta positiva ao pedido de produtos alimentares 

No supermercado, quando compro para o meu filho um produto alimentar que ele me pede é porque: 

  
  

N Mín. Máx. Média 
Desvio 
padrão 

Influência 
indirecta 

é bom para a sua alimentação 57 1 5 4,07 1,100 

o meu filho gosta 58 1 5 3,64 ,912 

o meu filho merece uma recompensa 56 1 5 2,61 1,231 

Indiferente esse produto já estava previamente na 
minha lista de compras 

61 1 5 4,05 1,040 

Baixo risco 
financeiro 

esse produto tem um preço baixo 56 1 5 3,00 1,027 

esse produto está em promoção 55 1 5 2,71 1,012 

Influência 
directa 

se o fizer, posso continuar as compras 
de uma forma mais sossegada 

56 1 4 1,64 ,999 

não quero perder tempo a discutir 55 1 5 1,51 ,767 

Escala de Likert: 1=Discordo totalmente; 2=Discordo; 3=Não concordo nem discordo; 4=Concordo; 5=Concordo 
totalmente 

 

Quadro A.20 - Razões para a resposta positiva ao pedido de produtos alimentares – 

Estilo Parental  (Teste Estatístico) 

 

 

Quadro A.21 - Razões para a resposta positiva ao pedido de produtos alimentares – 

Estrutura Familiar (Teste Estatístico) 

 

 

o meu filho 

merece uma 

recompensa

esse produto já 

estava 

previamente na 

minha lista de 

compras

esse produto 

tem um preço 

baixo

se o fizer, posso 

continuar as 

compras de uma 

forma mais 

sossegada

o meu filho 

gosta

é bom para a 

sua alimentação

não quero 

perder tempo a 

discutir

esse produto 

está em 

promoção

Mann-Whitney U 143,500 129,000 71,000 52,000 126,000 85,500 73,000 95,500

Wilcoxon W 164,500 157,000 1346,000 1327,000 147,000 106,500 1298,000 116,500

Z -,178 -1,416 -2,191 -3,008 -,893 -1,885 -2,308 -1,448

Asymp. Sig. (2-

tailed)

,859 ,157 ,028 ,003 ,372 ,059 ,021 ,148

Exact Sig. [2*(1-

tailed Sig.)]

,867 ,202 ,035 ,007 ,461 ,079 ,045 ,169

a. Not corrected for ties.

b. Grouping Variable: Estilo Predominante

Test Statisticsb

 

o meu filho 

merece uma 

recompensa

esse produto já 

estava 

previamente na 

minha lista de 

compras

esse produto 

tem um preço 

baixo

se o fizer, posso 

continuar as 

compras de uma 

forma mais 

sossegada

o meu filho 

gosta

é bom para a 

sua alimentação

não quero 

perder tempo a 

discutir

esse produto 

está em 

promoção

Mann-Whitney U 216,500 214,500 225,500 186,000 143,000 212,000 207,500 213,000

Wilcoxon W 1297,500 259,500 1306,500 1267,000 1319,000 267,000 1242,500 268,000

Z -,298 -,431 -,101 -1,091 -2,327 -,518 -,441 -,273

Asymp. Sig. (2-

tailed)

,765 ,666 ,920 ,275 ,020 ,604 ,659 ,785

a. Grouping Variable: Composição do agregado familiar

Test Statisticsa
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Quadro A.22 - Razões para a resposta positiva ao pedido de produtos alimentares – 

Estilo Parental e Estrutura familiar 
 

Razões   Estilo 
Predominante N 

Média 
orden. 

Estrutura 
familiar N 

Média 
orden. 

Influência 
indirecta 

o meu filho merece 
uma recompensa 

Autoritário 6 27,42 Tradicional 46 28,21 

Democrático 50 28,63 Monoparental 10 29,85 

Indiferente 
esse produto já estava 
previamente na minha 
lista de compras 

Autoritário 7 22,43 Tradicional 52 31,38 

Democrático 53 31,57 Monoparental 9 28,83 

Baixo risco 
financeiro 

esse produto tem um 
preço baixo 

Autoritário 6 41,67 Tradicional 46 28,40 

Democrático 50 26,92 Monoparental 10 28,95 

Influência 
directa 

se o fizer, posso 
continuar as compras 
de uma forma mais 
sossegada 

Autoritário 6 44,83 Tradicional 46 27,54 

Democrático 50 26,54 Monoparental 10 32,90 

Influência 
indirecta 

o meu filho gosta 
Autoritário 6 24,50 Tradicional 48 27,48 

Democrático 52 30,08 Monoparental 10 39,20 

Influência 
indirecta 

é bom para a sua 
alimentação 

Autoritário 6 17,75 Tradicional 47 29,49 

Democrático 51 30,32 Monoparental 10 26,70 

Influência 
directa 

não quero perder 
tempo a discutir 

Autoritário 6 40,33 Tradicional 45 27,61 

Democrático 49 26,49 Monoparental 10 29,75 

Baixo risco 
financeiro 

esse produto está em 
promoção 

Autoritário 6 19,42 Tradicional 45 28,27 

Democrático 49 29,05 Monoparental 10 26,80 

Escala crescente: de Nunca para Frequentemente 
 

 

 

 



ANEXO II – QUESTIONÁRIO 

 

 

O presente inquérito ocorre no âmbito da dissertação de Mestrado em Marketing, do Instituto Superior de 

Economia e Gestão (ISEG), que estou a desenvolver sob o tema “A influência das crianças na decisão de 

compra familiar”.  

A sua colaboração é importante para o aumento do conhecimento nesta área. 

O questionário é anónimo e confidencial, sendo os dados utilizados unicamente de forma agregada e para 

efeitos estatísticos no âmbito deste estudo. 

 

No preenchimento deste questionário deverá ter em conta os seguintes aspectos: 

- Utilize esferográfica 

- Leia atentamente cada questão e as várias possibilidades de resposta antes de assinalar a sua opção; 

- Cada questão, que não seja de escolha múltipla simples, apresentará instruções de resposta; 

- Responda integralmente e sem interrupções, de forma espontânea, e evite correcções posteriores. 

- Por favor, seja o mais sincero possível nas suas respostas, pois: 

- não existem respostas certas ou erradas 

- não são feitos julgamentos morais ou sociais pelas respostas dadas 

- o questionário é anónimo 

 

Agradeço desde já a sua colaboração. 

 

QUESTIONÁRIO 

 

1. Tem filhos a frequentar o 1.º Ciclo do Ensino Básico  (ou seja, do 1.º ao 4.º ano - “Escola Primária”)? 

 Sim  

 Não  

 

 

Se respondeu negativamente à pergunta anterior, o seu questionário termina aqui.  

Muito obrigada pela sua colaboração. 

 

 

2. Se tem mais que um filho a frequentar o 1.º Ciclo do Ensino Básico (ou seja, do 1.º ao 4.º ano -

“Escola Primária”), por favor, indique a idade e o sexo do mais velho. 
 

 Idade  

 Sexo  

 
 

A partir deste momento, por favor responda sempre em relação ao filho mais velho que esteja a 

frequentar o 1.º Ciclo do Ensino Básico.  

 

 

3. Quando vai às compras, leva o seu filho consigo? 

 
Nunca Raramente Algumas vezes Muitas vezes Frequentemente 

     

 

Se respondeu “nunca” à pergunta anterior, o seu questionário termina aqui.  

Muito obrigada pela sua colaboração. 

 

4. Quando foi a última vez que o seu filho o acompanhou nas compras ao supermercado? 
 

 Esta semana  

 A semana passada  

 Há 2 ou 3 semanas  

 Há 1 mês ou +  

 

  



 

 

5. Porque é que leva o seu filho consigo às compras ao supermercado? 

Do seguinte conjunto de opções, por favor indique com um “X”, as 3 principais razões que se aplicam 

a si. 
 

 porque ele gosta  

 é um passeio  

 não tenho com quem o deixar  

 para o ensinar a comparar produtos  

 é prático (p.ex. fica no caminho escola-casa)  

 para lhe fazer a vontade  

 é divertido fazer compras com ele  

 para lhe mostrar o valor do dinheiro (p.ex. comparar preços, ver promoções etc.)  

 

 

6. Por favor, assinale com um “X” a opção que mais se adequa à sua situação. 

 

Quando estou com o meu filho no 

supermercado ele pede-me… 
Nunca Raramente 

Algumas 

vezes 

Muitas 

vezes 

Frequente-

mente 

 lacticínios (p.ex. queijo, leite, iogurtes, etc.) 

 

     

 produtos de charcutaria (p.ex. chouriço, 

fiambre, etc.) 

     

 carne, peixe e afins 
 

     

 cereais de pequeno-almoço 
 

     

 produtos de mercearia (p.ex. arroz, azeite, 

conservas, etc.) 

     

 legumes 
 

     

 frutas 
 

     

 pão   
 

     

 bolos e doces (p.ex.bolachas, biscoitos, 

gelados, etc.) 

     

 guloseimas (p.ex. gomas, chocolates, 

rebuçados, pastilha elástica, etc.) 

     

 batatas fritas e outros snacks 
 

     

 Outro produto.  Qual? 

______________________________ 
 

     

 

 
7. Quais acha que são as razões para o seu filho lhe pedir para comprar produtos alimentares em geral? 

Do seguinte conjunto de opções, por favor indique com um “X”, as 3 principais razões que se aplicam 

a si. 
 

 Porque ele reconhece a marca / embalagem  

 Porque o amiguinho comprou igual  

 Porque ele viu anúncios na televisão  

 Porque o produto está em promoção (p.ex. tem um cupão de desconto)  

 Porque lhe comprei igual em situações anteriores  

 Porque o produto tem um brinde associado  

 Porque ele gosta muito desse produto  

 Porque ele viu o produto na loja (p.ex. está ao nível dos olhos dele)  

  



 

 

8. Quando foi a última vez que comprou um destes produtos, porque o seu filho lhe pediu?  

Por favor assinale com um “X” a opção que mais se adequa à sua situação. 
  

 
Nunca 

Há 1 mês 

ou + 

Há 2 ou 3 

semanas 

Semana 

passada 

Esta 

semana 

 lacticínios (p.ex. queijo, leite, iogurtes, etc.) 
 

     

 produtos de charcutaria (p.ex. chouriço, fiambre, 

etc.) 

     

 carne, peixe e afins 
 

     

 cereais de pequeno-almoço 
 

     

 produtos de mercearia (p.ex. arroz, azeite, 

conservas, etc.) 

     

 legumes 
 

     

 frutas 
 

     

 pão   
 

     

 bolos e doces (p.ex.bolachas, biscoitos, gelados, 

etc.) 

     

 guloseimas (p.ex. gomas, chocolates, rebuçados, 

pastilha elástica, etc.) 

     

 batatas fritas e outros snacks 
 

     

 

 

9. Por favor, assinale com um “X” a opção que mais se adequa à sua situação. 

 
No supermercado, quando compro para o meu 

filho um produto alimentar que ele me pede, é 

porque… 

Discordo 

totalmente 
Discordo 

Não 

concordo 

nem 

discordo 

Concordo 
Concordo 

totalmente 

Não 

tenho 

opinião 

 o meu filho merece uma recompensa 
 

      

 esse produto já estava previamente na minha 

lista de compras 

      

 esse produto tem um preço baixo 
 

      

 se o fizer, posso continuar as compras de uma 

forma mais sossegada 

      

 o meu filho gosta  
 

      

 é bom para sua alimentação 
 

      

 não quero perder tempo a discutir 
 

      

 esse produto está em promoção 
 

      

 

 

  



 

 

10. Por favor, assinale com um “X” a opção que mais se adequa à sua situação. 

 

Quando estou com o meu filho no supermercado… Nunca Raramente 
Algumas 

vezes 

Muitas 

vezes 

Frequente

mente 

 ele pega nos produtos que quer que eu lhe compre e 

mostra-mos 

     

 ele começa a chorar quando quer algum produto  
 

     

 ele pede-me directamente os produtos que quer  
 

     

 ele faz uma birra quando quer que lhe compre um 

determinado produto  

     

 ele pede continuamente até eu lhe dar o produto 

que ele quer  

     

 ele promete qualquer coisa (p.ex. portar-se bem,  

etc.) em troca de lhe comprar um produto que quer  

     

 ele dá-me um beijinho/abraço e a seguir pede em 

tom baixo um produto que quer que lhe compre 

     

 ele propõe ir ao mealheiro/poupança dele buscar 

dinheiro 

     

 

 
11. Em geral , que tempo é que passa a ver televisão com o seu filho? Escolha a opção que mais se adequa 

à sua situação. 

 

 estou sempre com ele, enquanto ele vê tv  

 estou uma grande parte com ele, enquanto ele vê tv  

 estou metade do tempo com ele, enquanto ele vê tv  

 estou um pouco com ele, enquanto ele vê tv  

 ele vê tv sozinho  

 

 

12. Por favor, indique com um “X” o seu grau de concordância com cada uma das frases seguintes:  

 
 

Discordo 

totalmente 
Discordo 

Não 

concordo 

nem 

discordo 

Concordo 
Concordo 

totalmente 

Não tenho 

opinião 

a) Penso que numa família bem estruturada as crianças 

devem fazer as coisas à sua maneira.  
      

b) Obrigo os meus filhos a fazerem o que acredito ser 

correto, mesmo que eles não concordem. 
      

c) Quando dou uma ordem aos meus filhos, espero que 

me obedeçam imediatamente, sem questionarem. 
      

d) Quando uma regra familiar é estabelecida, explico aos 

meus filhos os motivos dessa regra. 
      

e) Encorajo os meus filhos a expressarem as suas 

opiniões, quando não concordam com as regras e as 

restrições que lhes são impostas. 

      

f) Acredito que uma criança precisa de ser livre para 

tomar suas próprias decisões e fazer o que quer, 

mesmo que isso vá contra o que desejo para ela.  

      

g) As orientações para os meus filhos baseiam-se no 

diálogo e na disciplina.   
      

h) Acho que devo usar a minha autoridade para conseg  

uir que os meus filhos se comportem como deve ser. 
      

i) Penso que os meus filhos não devem obedecer às 

regras só porque alguém com autoridade as 

estabeleceu.  

      

j) Acho que pais sábios devem ensinar desde cedo aos 

filhos quem é o chefe da família. 

      



 

 

 
Discordo 

totalmente 
Discordo 

Não 

concordo 

nem 

discordo 

Concordo 
Concordo 

totalmente 

Não 

tenho 

opinião 

k) Raramente dou orientações directas sobre o 

comportamento dos meus filhos. 
      

l) Quando estabeleço regras familiares, na maioria das 

vezes faço o que os meus filhos querem. 
      

m) Penso que a maior parte dos problemas na sociedade 

seria resolvida se os pais não restringissem as 

actividades, as decisões e os desejos dos filhos durante 

o seu crescimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n) Deixo o meu filho decidir a maior parte das coisas 

sozinho.  
      

o) A opinião dos meus filhos é tida em consideração nas 

decisões familiares, mas não tomo decisões 

simplesmente porque os filhos querem. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p) Não sou eu o responsável por orientar e conduzir o 

comportamento dos meus filhos.  
      

q) Tenho bem definidos padrões de comportamento para 

os meus filhos, mas estou disposto a ajustá-los às 

necessidades individuais de cada um. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

r) Os meus filhos têm o seu próprio ponto de vista nos 

assuntos familiares e podem decidir por si mesmos o 

que fazer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s) Costumo dizer aos meus filhos exactamente o que 

fazer e como fazer.  
      

t) Usualmente não dou orientações em relação aos 

comportamentos, às actividades e aos desejos dos meus 

filhos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Por favor, assinale com um “X” a opção que mais se adequa à sua situação. 

 

 
Nunca Raramente 

Algumas 

vezes 

Muitas 

vezes 

Frequente-

mente 

a) Peço ao meu filho para me ajudar a decidir locais para 

visitar com a família. 
     

b) Peço conselhos ao meu filho sobre compras. 

 
     

c) Digo ao meu filho que não está autorizado a comprar 

certas coisas. 
     

d) Pergunto ao meu filho a sua preferência quando 

compro coisas para ele. 
     

e) Converso com ele sobre os locais onde os diferentes 

produtos podem ser comprados. 
     

f) Digo ao meu filho que coisas ele deve comprar. 

 
     

g) Digo ao meu filho para não comprar certas coisas. 

 
     

h) Quero saber o que o meu filho fez com o seu dinheiro 

(p.ex. mesada).   
     

  

 

14. Por favor, indique a composição do seu agregado familiar.  
 

 Mãe  

 Pai  

 Filhos (n.º)  

 Outros elementos (n.º)  

 

 

  



 

 

15. Por favor, assinale com um “X” as habilitações literárias. 

 

 Pai Mãe 

 Ensino Básico-1.º Ciclo (Primária)   

 Ensino Básico-3.º Ciclo (9.º ano) / Antigo 5.º ano   

 Ensino Secundário (12.º ano) / Antigo 7.º ano   

 Curso Profissional   

 Curso médio / Bacharelato   

 Licenciatura   

 Pós-graduação / Mestrado   

 Doutoramento   

 

 

16. Por favor, indique a actividade profissional actual ou a última que teve. 

 

Pai Mãe 

  

 

 

17. Por favor, indique a idade. 

 

Pai Mãe 

  

 

 

18. Por favor, assinale com um “X” o escalão em que se insere o rendimento líquido mensal do seu 

agregado familiar. 

 

 < ou igual 500€  

 501€ a 1000€  

 1001€ a 2000€  

 2001€ a 3000€  

 3001€ a 4000€  

 4001€ a 5000€  

 > ou igual 5001€  

 

 

19. Qual das seguintes descrições se aproxima mais do que sente relativamente ao rendimento actual das 

pessoas que vivem na sua casa? 

 

 O rendimento actual permite viver confortavelmente  

 O rendimento actual dá para viver.  

 É difícil viver com o rendimento actual  

 É muito difícil viver com o rendimento actual  

 
 

20. Por favor, indique quem respondeu a este questionário: 

 

 Mãe  

 Pai  

 

 

 

 

Muito obrigada pela sua colaboração. 

 


