
Crianças opinam sobre o que comprar para vestir  
 
Estudo realizado na cidade de São Paulo aponta que na maioria das vendas de roupas infantis as 
crianças costumam estar presentes e opinam sobre o que as roupas que devem ser compradas.  
 
No levantamento por amostragem feito com 400 consumidores, o Programa de Administração de 
Varejo da Fundação Instituto de Administração (Provar-Fia), revela que 70,9% dos pais 
entrevistados confirmam que seus filhos sempre, ou geralmente, estão presentes quando suas 
roupas são compradas e 15,2% asseguram que tanto os meninos quanto as meninas escolhem o 
modelo do vestuário que desejam. Já 14,3% dos entrevistados afirmam que as crianças pedem 
para que os pais lhes comprem roupas. Além de estimularem a compra elas decidem também 
sobre as estampas que pretendem usar. Esta foi a resposta de 57,4% dos pais pesquisados. Eles 
afirmaram que suas crianças preferem roupas com desenhos ou figuras de personagens famosos.  
 
A pesquisa revelou ainda que para a maioria dos entrevistados o preço justo para uma camiseta 
infantil deveria ser de R$ 7,12 e o de um conjunto de calça e blusa de moletom, R$ 19,87. O 
estudo sobre a Venda de Roupas Infantis, divulgado ontem pelo Provar-Fia, foi realizado no mês 
de fevereiro.  
 
A pesquisa foi realizada de maneira uniforme e entrevistou 25% de consumidores em cada uma 
das quatro regiões da cidade. O público feminino representou 49,7% dos participantes e o 
masculino 50,3%. Entre os pesquisados, 85,7% tinham meninos, com idade média de seis anos, e 
34% meninas, em média com cinco anos. De acordo com o Provar, estes percentuais não devem 
ser somados, pois parte dos pesquisados possuía crianças de ambos os sexos. A mostra observou 
também um equilíbrio entre os consumidores representantes das três faixas de renda: 34,1% 
pertenciam à baixa, 33,6% à média e 32,3% à alta.  
 
Na grande maioria dos casos (83,8%) as roupas das crianças são compradas pela mãe. Em 
16,2%, o vestuário infantil é comprado tanto pela mãe como pelo pai. Entretanto, em nenhuma 
das entrevistas foi observado o caso de apenas o pai comprar as roupas dos filhos.  
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