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FESTAS DE ISOPOR: FATORES QUE INFLUENCIAM O 
COMPORTAMENTO DOS PAIS PARA REALIZAÇÃO DE 
FESTAS INFANTIS TEMÁTICAS 
 
 
RESUMO 

A celebração dos primeiros anos de vida dos filhos é um evento que tem se tornado uma 

indústria e expressivamente crescente no Brasil. Pais e Mães investem neste episódio 

que marca um momento de celebração, de confraternização e de afirmação social na 

sociedade contemporânea. Segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas - SEBRAE, o setor faturou 17 bilhões em 2015. Neste contexto, este trabalho 

objetivou investigar e analisar as emoções e motivações para realização de festas infantis 

dos filhos em diferentes perfis sociais. Para tanto, adotou-se a metodologia do tipo quali- 

-quanti adaptando ao contexto a escala de emoções de Almeida e Nique (2007).  

O questionário estruturado foi aplicado a 111 pais e mães permitindo a análise descritiva 

das respostas, bem como do perfil dos respondentes. Aliado ao questionário, aplicou-se 

uma pergunta aberta que possibilitou a Análise de Conteúdo. Os resultados revelaram 

que: 1) os fornecedores de serviços dessa natureza devem estar atentos, principalmente, 

à qualidade do serviço prestado; 2) a necessidade de variedade de pacotes, preços 

acessíveis e divulgação frequente do serviço nos meios de comunicação; 3) quem 

influencia na escolha; e por fim 4) as razões pela realização do evento e as emoções 

envolvidas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Comportamento do consumidor. Análise de conteúdo. Motivação. 
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INTRODUÇÃO 
As festas infantis de aniversário dos primeiros anos de vida dos filhos fazem 

parte do comportamento de consumo de núcleos familiares e envolve a parte social da 

criação dos filhos na cultura de consumo contemporâneo (CLARKE, 2007). O cuidado, o 

planejamento e a pressão para a realização da festa expressa mais do que status 

financeiro, despende energia emocional, envolve prazer hedônico, valores e emoções, no 

limite de uma proposta de consumo (JENNINGS; BRACE-GOVAN, 2014). 

As primeiras festas de aniversário das crianças ocupam, portanto, 

significados para além do papel de marcar a idade. Possui características de gênero, de 

consumo e de desejo dos pais. Torna-se, portanto necessário compreender o 

comportamento consumidor inerente a este evento no que se refere à: escolha do tema, o 

envolvimento da família, o convite aos amigos e o que essa festa representa para o 

núcleo familiar envolvido. O fato de vivenciar esse sentimento gera um estado emocional 

profundamente positivo para com a experiência de compra ou consumo, que é conhecido 

como encantamento do cliente (OLIVER et al., 1997). 

O mercado relacionado aos preparativos e aos serviços envolvidos na 

organização e realização de uma festa infantil está crescendo, o glamour em torno desse 

acontecimento vem se tornando cada vez mais intenso e diversificado. Fazer festas 

infantis super produzidas demonstra ter se tornado uma tradição brasileira e um 

importante acontecimento nos primeiros anos de vida das crianças. Para Almeida e Nique 

(2007), compreender o que ocorre com o consumidor, quando uma experiência é um 

sentimento que vai além da satisfação ainda é incipiente.  

Os produtos e os serviços direcionados para a ocasião dos aniversários são 

comercializados e produzidos em massa e seguem de alguma forma um padrão. A 

contratação desses serviços por parte dos pais passa pela identificação das 

necessidades, busca de informações e avaliação das alternativas (CHURCHILL; PETER, 

2010). O mercado de festas infantis é diversificado e oferece múltiplas opções de serviços 

e produtos, tais como: fotografias em estúdio, mesas decoradas com os diversos temas 

da atualidade, buffets variados, brinquedos tecnológicos, animações contratadas para o 

divertimento do aniversariante e dos convidados, cenários fantásticos com super-heróis 

ou princesas etc, sendo que todos estão ligados a um desejo por uma festa "autêntica", 

que privilegie a relação familiar, a apresentação social da criança e status. Assim, uma 

festa registra um momento especial na história de um grupo que celebra algumas 

passagens da vida, guardando o presente como esperança do futuro e a lembrança de 

um passado construído nos grupos humanos. 
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Este artigo, no contexto de festas infantis, busca compreender as emoções e 

o encantamento dos pais que realizaram este tipo de evento.  Tem como objetivo 

investigar e analisar as emoções e motivações para realização de festas infantis de 1 ou 2 

anos de filhos no pós-consumo em diferentes perfis. Para isto, será considerada as 

dimensões propostas na escala de emoções de Almeida e Nique (2007) adaptadas ao 

pós-consumo em festas infantis, onde serão investigados os aspectos afetivos, aspectos 

cognitivos, propensão à recomendação futura, surpresa positiva e personalização. 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Comportamento do Consumidor 

De acordo com Mowen e Minor (2003), compreender o comportamento do 

consumidor é estudar as unidades compradoras e os processos de trocas envolvidos na 

aquisição, no consumo e na disposição de mercadorias, serviços, experiências e ideias. 

Segundo Kotler (2000), entender o comportamento dos consumidores é estudar como as 

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

satisfazer às necessidades e aos seus desejos. Engel, Blanckwell e Miniard (2000, p. 4) 

definem comportamento do consumidor como “as atividades envolvidas em obter, 

consumir e dispor de produtos, incluindo os processos decisórios que antecedem e 

sucedem estas ações”.  

Para Mowen e Minor (2003), há uma série de benefícios quando se passa a 

compreender os consumidores e o processo de consumo. Tais benefícios são importantes 

para os profissionais de marketing, fornecendo base de conhecimentos para analisar e 

entender os clientes em seus comportamentos de consumo, para os gerentes das 

empresas, conhecendo as necessidades e desejos dos consumidores, tomar decisões 

estrategicamente embasadas e para os próprios consumidores, uma vez que auxiliam as 

tomadas de decisões no processo de compra (PAIXÃO, 2011). 

Muitas vezes, compreender o comportamento do consumidor não é uma 

tarefa fácil, pois as pessoas podem tomar decisões racionais ou emocionais e comprar 

sem saber o verdadeiro motivo de suas próprias escolhas. Isto porque as pessoas não 

têm consciência das reais forças psicológicas que moldam seu comportamento (KOTLER; 

ARMSTRONG, 1993), o que pode levar a uma compreensão parcial ou distorcida das 

suas motivações de compra.  
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2.2 Variáveis determinantes do comportamento  
 
As pessoas adquirem produtos e serviços influenciadas por diversas 

variáveis. Para Kotler e Armstrong (1993), no processo de tomada de decisão de compra, 

as motivações, a personalidade e as percepções são os principais fatores que influenciam 

o comportamento dos consumidores. Segundo Engel, Blanckwell e Miniard (2000), estas 

variáveis estariam divididas entre as influências ambientais, as diferenças individuais e os 

fatores pessoais, e para Churchill e Peter (2010), as variáveis de influência são: sociais, 

culturais, situacionais, pessoais, de marketing, entre outras.  

Com base nestes autores e foco neste contexto, destaca-se a seguir os 

principais fatores de influencia presentes no meio ambiente de consumo. 

 Fatores Culturais: são os valores, linguagem, crenças e costumes da sociedade na 

qual o indivíduo está inserido desde a infância. Cada povo possui sua linguagem, sua 

forma de interpretação de valores, crenças e normas, o que lhes confere características 

típicas como determinado grupo, pais ou região. Os valores culturais são passados de 

geração em geração por meio da vida em sociedade (PAIXÃO, 2011).  

Mas o universo cultural está em constante evolução ao longo do tempo. 

Alterações de valores individuais ou sociais podem ocorrer devido a mudanças nos 

costumes ou pela incorporação de novas tecnologias, por exemplo. Neste aspecto, tem-

se a cultura ditando os novos padrões de comportamento (PAIXÃO, 2011). “As pessoas 

expressam sua cultura ao afirmar que valorizam determinadas coisas e, indiretamente, 

em costumes e práticas que refutam esses valores” (CHURCHILL; PETER, 2010, p. 154). 

Neste contexto, estes mesmos autores, acreditam que é por meio da cultura que as 

pessoas são influenciadas a ter determinados comportamentos, atitudes e escolhas. 

 Fatores Psicológicos: são os relacionados ao emocional. Cada ser humano é dotado 

de características psicológicas próprias, e estas nos dão a capacidade de termos 

preferências, expectativas, medos, percepções, interpretação, etc, diante de cada 

situação (PAIXÃO, 2011). De acordo com Kotler (2000), são quatro os fatores 

psicológicos predominantes que influenciam nas escolhas de compra de uma pessoa – 

motivação, percepção, aprendizagem, e crenças e atitudes. Os profissionais de marketing 

devem conhecer e identificar a predominância dos fatores psicológicos no seu público-

alvo, pois desta forma poderão traçar as estratégias e apelos publicitários mais indicados 

aos seus produtos/serviços. A seguir é apresentado cada um dos fatores psicológicos. 
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 Motivação: pode ser compreendida como uma força que leva o indivíduo a buscar a 

satisfação de suas necessidades. Para Mowen e Minor (2003), a presença de um 

estímulo que impulsiona o reconhecimento de uma necessidade é o iniciador da 

motivação. E este estímulo pode partir do próprio consumidor. Neste contexto, Karsaklian 

(2004) corrobora ao afirma que a base das motivações se encontra na questão do 

equilíbrio psicológico do indivíduo. E que este passa a sentir-se desconfortável ao 

descobrir uma necessidade. Este desconforto é motivo determinante para levar a pessoa 

a agir (KOTLER, 2000). Kotler e Keller (2006) complementam, ressaltando a teoria das 

necessidades de Maslow, modelo freudiano e a teoria de Herzberg. Através destas teorias 

busca-se perceber os motivos que influenciam a tomada de decisão de consumo. 

 Percepção: no processo de consumo, vários estímulos são usados para aguçar os 

sentidos dos consumidores e facilitar, assim, a relação destes com o ambiente e com os 

produtos. É comum encontrar lojas com som ambiente, climatizadas e instalações físicas 

projetadas para dar o máximo de conforto e comodidade aos clientes, tudo para 

influenciar na decisão de consumo. As empresas se utilizam de mídias visuais, 

embalagens, marcas, design, entre outros aspectos e fatores, para chamar a atenção dos 

clientes e assim diferenciarem da concorrência (PAIXÃO, 2011).   

Neste contexto, é preciso atentar para o fato que, em um mesmo ambiente 

de consumo, um mesmo produto pode ser percebido de forma diferente por cada pessoa. 

Isto acontece devido a três fatores de percepção (PAIXÃO, 2011): (1) Atenção seletiva: 

normalmente as pessoas prestam atenção ou se interessam por algo relacionado a uma 

necessidade atual; (2) Distorção seletiva: é a tendência que o indivíduo tem de 

transformar informações em significados pessoais, interpretando-as de acordo com seu 

desejo. E, por fim, (3) Retenção seletiva: as pessoas esquecem muito do que veem, mas 

tendem a armazenar informações que sustentam suas crenças e atitudes ou reforçam um 

pensamento pré-existente.  

 Aprendizagem: A aprendizagem pode ser compreendida como as mudanças no 

comportamento do indivíduo em consequência de experiências vividas ao longo do 

tempo. Conforme Karsaklian (2004), a aprendizagem, em virtude de experiências 

passadas, é uma modificação relativamente durável do comportamento. Kotler (2000) 

sustenta que o comportamento humano é aprendido na sua maioria. E a aprendizagem é 

produzida por meio da interação de impulsos, estímulos, sinais, respostas e esforços. 

Para Paixão (2011), o ser humano está em constante aprendizagem, e tudo que 

vivenciamos altera nosso comportamento. 

No processo de consumo, o indivíduo recebe estímulos que podem ser 

negativos quanto positivos para adquirir um produto. A forma como estes estímulos sãos 

vistos depende das suas experiências pessoais (PAIXÃO, 2011). 
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 Crenças e atitudes: crença pode ser entendida como um pensamento que o indivíduo 

mantém a respeito de alguma coisa. Este pensamento tem como fundamento o 

conhecimento, a opinião ou a fé, e pode ter ou não influência emocional. A imagem das 

marcas de produtos é estabelecida pelas crenças. (PAIXÃO, 2011). 

De acordo com a Sociologia, atitude consiste em um sistema de valores que 

predispõe um indivíduo ou grupo a sentir e reagir de uma determinada forma diante de 

certos estímulos. Segundo Paixão (2011), cada indivíduo tem atitudes próprias, que 

determinam sua preferência por determinada marca ou produto.   

 Emoções: ao longo do tempo, a psicologia estabeleceu as primeiras pesquisas sobre 

emoções, porém há diferentes correntes com definições diversas para o conceito dentro da 

própria psicologia. Segundo Izard (1977), três aspectos devem ser levados em 

consideração na definição completa das emoções: a experiência ou sentimento consciente 

das emoções, os processos que ocorrem no cérebro ou no sistema nervoso e os padrões 

de expressão das emoções, principalmente aquelas expressas pela face do indivíduo.  

Freud, estudioso inicial da teoria clássica psicanalítica, enfatiza a 

importância de aspectos não cognitivos ou dos afetos de forma geral no comportamento 

humano (IZARD, 1977). No entanto, outras teorias veem na racionalidade do indivíduo a 

base para as emoções como função do processo cognitivo. As teorias cognitivas se 

baseiam no entendimento das experiências emocionais vistas como sensações corporais 

que precisam ser adicionadas com as avaliações cognitivas e, assim, se possam acessar 

as suas prováveis causas (SCHACTER; SINGER, 1962 apud KUMAR, 1996). 

No processo de consumo, as emoções se referem a um conjunto de 

respostas dadas especificamente durante uma experiência de consumo. Acredita-se que 

a melhor maneira de ganhar a lealdade do consumidor é garantir que o cliente tenha uma 

experiência "emocional" com o produto ou serviço (KUMAR; OLIVER, 1997). A satisfação 

e consequentemente o encantamento dos consumidores são determinados por uma 

resposta afetiva, ou pelo menos parcialmente (JOHNSON; ZINKHAN, 1991).  

O encantamento pode ser definido como uma emoção caracterizada por 

altos níveis de alegria e surpresa, sentidos por um cliente após compra/consumo de um 

produto/serviço (ALMEIDA; NIQUE, 2004). Já para Oliver et al. (1997), a definição de 

encantamento do cliente é um estado emocional profundamente positivo à experiência de 

compra/consumo, geralmente resultante da desconfirmação surpreendentemente positiva 

das expectativas. Desta maneira então, encantamento pode ser caracterizado como uma 

emoção, composta de aspectos cognitivos e afetivos, além de incluir a surpresa (VIEIRA, 

2017).  
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 Fatores Sociais: é fundamental que se inicie a analise dos fatores sociais que influenciam 

no consumo, considerando o ambiente social em que o indivíduo está inserido e as suas 

interações neste contexto, pois o ser humano sempre viveu em sociedade (PAIXÃO, 2011). 

Conforme observação de Engel, Blackwell e Miniard (2000), o indivíduo é mais afetado por 

pressões do ambiente em que está inserido do que por suas atitudes pessoais.  

Os fatores relacionados ao ambiente social que podem influenciar no 

comportamento de compra são os grupos de referência, a família, os papéis e o status 

(PAIXÃO, 2011). O primeiro grupo de referência seria, segundo Churchill e Peter (2010), 

aqueles grupos de pessoas que influenciam os pensamentos, os sentimentos e os 

comportamentos do consumido. Os grupos podem exercer influência direta ou indireta. Os 

de referência direta se dividem em primários (família, amigos, vizinhos e colegas de 

trabalho) e secundários (família, amigos, vizinhos e colegas de trabalho). 

Um fator social considerado impactante no comportamento do consumidor 

seria os “papéis e o status”. Papéis podem ser entendidos como aquilo que a sociedade 

espera que o indivíduo desempenhe ou atribuição social que ele recebe. Já status refere-

se à posição social ocupada pela pessoa perante a sociedade. De acordo com Paixão 

(2011), cada papel carrega um status, uma posição social correspondente. Pessoas de 

diferentes posições sociais escolhem e consumem produtos diferentes para representar 

seus papéis na sociedade.  

 Fatores Pessoais: ao longo da vida, as pessoas passam por diferentes estágios que 

levam a alterações em relação ao comportamento de consumo. Neste contexto, os fatores 

pessoais se referem às características individuais que cada pessoa possui em diferentes 

momentos da vida. Idade, ocupação, situação econômicas, estágio do ciclo de vida, 

personalidade e autoimagem são os fatores que influenciam na decisão de compra das 

pessoas (KOTLER; KELLER, 2006). 

Idade e estágio no ciclo de vida: refere-se à mudança nos hábitos de consumo das 

pessoas conforme elas envelhecem. Solomon (2011) afirma que à medida que a 

população envelhece, suas necessidades vão alterando. O estágio do ciclo de vida da 

família é outro fator que altera os padrões de consumo das pessoas, por exemplo, um 

casal jovem, recém-casados e sem filhos, possui cesta de consumo diferente de um casal 

com filhos menores de seis anos, que também é diferente de um casal maduro, 

aposentado e com filhos vivendo fora de casa. 

Ocupação e circunstância econômicas: Kotler (2000) afirma que o padrão de consumo 

das pessoas é influenciado pela ocupação ou cargo que exercem. Além da ocupação, 
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fatores econômicos como renda disponível, posse de patrimônio ou poupança, 

capacidade de endividamento, condições de crédito, entre outros, também afetam 

diretamente a escolha de produtos.  

Personalidade: refere-se às características psicológicas que diferenciam as pessoas, 

como autoconfiança, domínio, autonomia, submissão, sociabilidade, adaptabilidade etc. 

Autoimagem: é um conceito complexo de diferentes nuances que consiste na forma como 

a pessoa se vê, a maneira como ela gostaria de ser vista pela sociedade e o jeito como 

ela pensa que os outros a veem. 

Estilo de vida: pode ser expresso pela forma com que a pessoa se comporta em 

sociedade, gasta seu dinheiro e seu tempo. Para Kotler (2000), o estilo de vida engloba 

as atividades, os interesses e as opiniões de uma pessoa. 

 
2.3 Consumo Simbólico 

 
As diferentes pessoas do mundo consomem produtos e serviços 

influenciadas por vários fatores, sejam sociais, culturais, pessoais, econômicos etc. Tais 

fatores decorrem da interação simbólica que é estabelecida entre o bem, o indivíduo e a 

sociedade (SOLOMON, 2011). Lévy (1959) descreve o consumo simbólico apontando que 

as pessoas adquirem certos produtos não somente pela sua utilidade em si, mas também 

pela sua simbologia.  

A atitude de compra de um determinado produto ou outro, é incentivada pelo 

seu valor simbólico perante a sociedade, desta forma, através deste jogo simbólico, o 

indivíduo interage, se define e é percebido pelo meio ambiente social (MIRANDA; 

PÉPECE, 2000). A identidade social que as pessoas querem passar esta associada ao 

fato de possuir bens, sendo o significado simbólico do produto, em muitos casos, mais 

importante que a sua própria funcionalidade. Além da identidade social, as pessoas 

buscam com este tipo de consumo, preencher suas lacunas afetivas, melhorar seu 

autoconceito e a maneira como se mostra para os outros. 

O valor simbólico agregado ao valor funcional dos bens de consumo atende 

ao objetivo de acompanhar as mudanças das estruturas sociais e interpessoais. Desta 

maneira, o consumo simbólico pode ser um pilar na construção da identidade do indivíduo 

e também de sua sociedade (BAUDRILLARD, 1981). Dentro deste contexto de 

associação entre consumo e identidade, Miranda (2008) afirma que a formação de 

identidade é um construto em que o consumo é identificado como uma ferramenta de 

transferência de significado. 
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Para um produto, serviço, marca ou loja serem vistos como um símbolo é 

necessário ser entendido e compartilhado pelo grupo social de modo a se tornar um 

referencial consciente de consumo. Os símbolos nascem da experiência direta e podem 

ser transmitidos por pessoas ou cultuados nos sonhos. Uns são transitórios, já outros 

podem ser eternos. Símbolos são construídos ou esquecidos pelos indivíduos e grupos 

sociais nos mais diversos lugares. Os lugares podem adquirir profundo significado 

simbólico através de laços emocionais (MELLO, 2008). 

Conforme Ferreira e Rocha (2000), festa também é lugar simbólico através 

do qual são vinculados os valores, crenças e costumes do grupo. Uma festa infantil de 

aniversário esta repleta de símbolos, tais como: os convites para a festa, os balões, os 

doces, o bolo, a música cantada (“Parabéns a você”) como parte da cerimônia do 

aniversário.      

A festa infantil é um acontecimento que não pode ser realizado de qualquer 

maneira, além da necessidade de se apoiar em símbolos reconhecidos pela sociedade 

deve seguir determinado roteiro, como, por exemplo, deve-se partir o bolo somente após 

cantar o “Parabéns a você”. Desta forma, a festa pode ser considerada um ritual, como 

afirma Silva, Simões e Sciena (2009, p. 8), “a festa assume formas rituais obrigatórias, 

sem que o rito tenha aqui necessariamente caráter religioso e nem obrigação de um valor 

moral”. 

Os ritos são comportamentos específicos, atos e ações que são passados 

de geração em geração. Eles podem ser realizados de forma individual ou coletiva, 

através de expressão verbal ou gestual e possuem representatividade simbólica para as 

pessoas (SILVA; SIMÕES; SCIENA, 2009).  

 
2.4 Festas e Celebrações 

   

As festas são rituais de comemoração ou celebração de uma data ou algum 

acontecimento importante compartilhado por um grupo de pessoas. Uma festa deve ser 

entendida como um grupo de atos cerimoniais de caráter coletivo que possui colocação 

dentro de um período de tempo delimitado e não faz parte do cotidiano comum das 

pessoas (FERREIRA, M. N., 2006).  

A materialização da festa acontece através da interrupção da rotina diária do 

trabalho, pois uma vez que há interrupção do tempo cotidiano no momento da festividade, 

o mesmo é reafirmando coletivamente e vem ratificar a existência indenitária dos 

indivíduos perante a sua cultura (CHAVES, 2011). 



Ângelo Gualberto Silva, Ítalo Brener de Carvalho,  
Sâmara Borges Macedo, Danielle Carolina Queiroz 

Pág. 40 – FFBusiness – Ano XV – v. 16 – Nº 22 – Jan. a Jun. 2018.1  ISSN 1679-723X 

A origem das festas e celebrações data da Idade Antiga, quando eram 

quase que exclusivamente vinculadas a aspectos religiosos, onde o homem buscava se 

conectar com seu Deus cultuado (FERREIRA, L. F., 2003). Com evolução da 

humanidade, as festas passam por importantes transformações, deixando de ser de 

basicamente de essência religiosa para se vincular a outros eventos sociais, tais como 

aniversários, casamentos e datas comemorativas no geral. Para Ferreira, L. F. (2003) as 

pessoas têm buscado celebrar cada vez mais as datas e eventos que lhes tem 

importância e este hábito, atualmente, exerce forte influência na sociedade. 

Para Gómez (2011), a vida de um grupo pode ser reorganizada através da 

quebra da monotonia permitida por uma festa, possibilitando a alegria e o dinamismo da 

existência humana. É considerada um momento especial, o marco de um momento, que 

registra na trajetória dos grupos humanos. Este mesmo autor afirma que celebrar os 

momentos especiais é uma necessidade humana, tão humana quanto o trabalho. E que 

as comemorações necessitam do riso, da alegria, da irreverência e da felicidade.   

De acordo com Oliveira e Calvente (2012), festa expressa libertação 

ideológica de forma instantânea com objetivo de comemorar e preservar algo que está na 

memória, para que desta seja lembrança de todos. Neste sentido, Ferreira (2006) acredita 

que o indivíduo foge da realidade e do habitual projetado pelo ritual da festividade, para 

assim se embrenhar no momento ilusionista que a festa proporciona.  

Segundo Ferreira (2006), as festas podem ser vistas não somente como 

uma atividade lúdica, mas também como acontecimento aglutinador da realidade dos 

grupos envolvidos. Neste sentido, a autora afirma que festas possuem potencial de 

formadora da cidadania, da conscientização e da participação social, pois tem como 

elemento mais significativo a capacidade de transformação do indivíduo comum em 

protagonista daquele evento.   

Cada tipo de celebração possui um formato específico, onde o arranjo dos 

elementos simbólicos típicos confere significado ao que se quer comemorar. Por exemplo, 

festas de casamento são diferentes de festas de natal e ano novo, que, por sua vez, 

também são diferentes de festas de aniversário etc. De acordo com as particularidades e 

a forma como é organizada, as pessoas sabem o que esperar de cada tipo de festa. 

Podem ser grandes eventos, com alto investimento financeiro, muito tempo de 

planejamento etc, ou podem ser algo de pequeno porte, como uma reunião de família, 

mas o importante é o encontro combinado e o compartilhamento deste rito por todos os 

presentes (LOPES, 2015).  
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Pelos conceitos expostos, pode-se dizer que por mais que as pessoas 

estejam ocupadas nas suas atividades do cotidiano, momentos de lazer são 

imprescindíveis para a qualidade de vida do indivíduo. A festa é uma forma de lazer 

necessária ao ser humano, uma vez que lhe permite fugir da realidade e esquecer seus 

problemas diários, além de lhe possibilitar reafirmar sua existência como indivíduo 

perante sua comunidade.  

 
2.5 Festas de Aniversário Infantil 

 
Sempre que se fala em comemoração de aniversário, também se pensa em 

reunir pessoas de nosso convívio para participar desse momento festivo. “As festas de 

aniversário são um exemplo de reunião social capaz de concentrar um número 

considerável de pessoas em prol de um objetivo, que é congratular a vida de uma pessoa” 

(PEREIRA et al., 2016, p. 71).  

Celebrar não é algo novo na história da humanidade, mas a origem do 

costume de comemorar o aniversário como evento, não se sabe precisar. Há indícios de 

que aniversários são comemorados desde o Egito Antigo, isto por volta de 3.000 a.C., e 

que naquela época as celebrações eram apenas para seres superiores, como faraós e 

deuses. Desde a Antiguidade até o século XIX o aniversário estava ligado às 

representações religiosas dominantes e seguia um modelo temporal de etapas da vida e 

não das idades de vida, diferente do que se vive hoje. A celebração do aniversário 

somente passou a ter o formato atual a partir da modernidade, no início do século XIX. 

Somente após a libertação da tradição cristã que o aniversário moderno passou a ter a 

data de nascimento como referência (SCHIMITT, 2009).  

Comemorar o dia do nascimento implica relembrar simbolicamente às 

transformações da nossa história de vida. Neste sentido, Santos (2013) afirma que ao se 

celebrar o aniversário como lembrança do dia do nascimento é uma forma que a pessoa 

tem de testemunhar a sua continuidade temporal. 

A celebração do aniversário de nascimento no Ocidente está atrelada às 

transformações da civilização a partir da Idade Moderna. A evolução das relações sociais 

estabelecidas nesta época emerge a centralidade da infância, onde a criança passa a ser 

uma preocupação da família e começa a ser percebida como indivíduo social e coletivo 

(SANTOS, 2013).  

As festas de aniversário infantis são comemorações de aniversário de 

crianças, geralmente realizadas para o público infantil e quase sempre planejada e 
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organizada pelos pais. A pressão social e familiar pela realização do evento e o cuidado 

com cada detalhe da festa infantil, expressa mais que status financeiro, despende energia 

emocional dos pais, valores e emoções, mas que fazem parte do universo deste tipo de 

consumo (JENNINGS; BRACE-GOVAN, 2014). As celebrações infantis trazem para a 

criança e demais convidados instantes mágicos, pois cada gesto, ação, personagem e 

palavra são percebidos com estima (FERREIRA, L. F., 2003). 

 
3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Este estudo utilizou-se da escala de Emoção, proposta por Almeida e Nique 

(2007) adaptada ao contexto de festas infantis. Por meio da adaptação desta escala, 

buscou-se ir além da compreensão da satisfação e avaliar as emoções e motivações dos 

pais no pós-consumo de festas infantis. 

Em uma primeira etapa foram apresentadas 22 afirmativas sobre aspectos 

afetivos, aspectos cognitivos, propensão à recomendação futura, surpresa positiva e 

personalização (as afirmativas podem ser vistas no Quadro 1), onde o entrevistado teria 

que marcar de 0 a 5 de acordo com o seu grau de concordância sobre afirmativa. Sendo 

nota 0 para discorda completamente e 5 para a nota máxima de concorda 

completamente. 

Em uma segunda etapa buscou-se conhecer o perfil dos respondentes 

perguntando se eram pais ou mães, a idade, grau de escolaridade, rendimento mensal e 

quantos filhos possuíam. 

Na terceira fase utilizou-se uma pergunta aberta, onde pedia aos pais para 

escrever em poucas palavras quais as emoções e motivações que os levaram a realizar 

uma festa de aniversário para seu filho(a) e que relatasse como foi sua experiência. Esta 

pergunta teve a intenção de complementar a escala e procurar novas variáveis que 

possam não ter sido anteriormente descobertas. Dessa forma é possível por meio da 

complementação qualitativa a interpretação do fenômeno e a descoberta de novos 

significados (YIN, 2015), explorando uma situação que demanda amplitude de 

compreensão (VIEIRA, 2017).  

Como técnica de coleta de dados, utilizou-se entrevistas estruturadas, foram 

realizadas a partir de um roteiro no Google Forms, e a busca se deu por meio das redes 

sociais e efeito bola de neve, no qual um entrevistado poderia indicar outros que 

acreditaria ter o perfil que atenda ao estudo, foi comum a replicação do questionário via 

WhatsApp, em grupos sociais. 
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Para restringir a pesquisa somente ao grupo alvo, havia duas condições 

filtro, (1) ter filhos e (2) ter realizado a festa nos dois primeiros anos de vida de seus filhos. 

Assim, o survey foi aplicado a 111 pais, com duração média de 10 minutos para completar 

o instrumento.  

Para a fase qualitativa empregou-se a técnica de análise de conteúdo de 

Bardin (2011). Fez-se um filtro buscando recortes que apresentassem simetria e 

similaridade de resposta. Estes recortes foram categorizados e agrupados por sua 

representatividade de conteúdo obtido. O que possibilitou a descoberta de novas 

motivações, valores e significados no contexto da realização de festas infantis e a 

sugestão de estudos complementares considerados, não abordados nesta pesquisa. 

 
4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 
A partir das 111 respostas coletadas dos questionários, pode-se analisar o 

perfil dos respondentes. Conforme o Tabela 1, pode-se observar que 71,2% dos 

respondentes foram mulheres, o que equivale a 79 mães e os 28,8% foram homens, o que 

representa 32 pais. Esta diferença pode ser devido ao fato que normalmente são as mães 

que costumam organizar as festas de aniversario no decorrer dos anos de seus filhos. 

A distribuição por faixa etária dos respondentes. 2 possuem idade entre 21 a 

25 anos (1,8%), 7 pessoas estão na faixa de 26 a 30 anos (6,3%), 32 entrevistados 

possuem idade entre 31 e 35 (28,8%), já 38 respondentes possuem idade entre 36 e 40 

anos (34,2%) e finalmente, 32 pessoas (28,8%) possuem idade igual ou superior a 41 

anos. Não teve nenhum respondente na faixa de 15 a 20. 

Quanto ao grau de escolaridade, a Tabela 1 mostra que 2,7% dos 

respondentes possuem ensino fundamental completo, 16,2% tem ensino médio completo, 

27% possuem ensino superior completo e 54,1%, o que corresponde a 60 pessoas com 

pós-graduação incompleta ou completa. 

No que se refere à renda mensal, o a Tabela 1 mostra que 7,2% dos 

entrevistado não possuem renda, 27% tem renda de 1 a 3 salários mínimos, 32,4% 

possuem renda de 4 a 6 salários, o que equivale a 36 pessoas, já 20,7% tem rendimento 

entre 7 e 10 salários e 12,6% ganham mensalmente 10 ou mais salários mínimo. 

Com relação ao número de filhos, apresenta-se que a maioria dos 

entrevistados (55%), ou seja, 61 pessoas, possuem apenas 1 filho. 38% tem 2 filhos, 5% 

possuem 3 filhos e apenas 2% tem 4 filhos. Nenhum respondente teve mais de 4 filhos. 
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Tabela 1 - Dados Sociodemográficos 

Dado Sociodemográfico Variável % n 

Sexo 
Pai 

Mãe 

71,2 

28,8 

78 

33 

Faixa etária 

Entre 15 e 20 anos 

Entre 21 e 25 anos 

Entre 26 e 30 anos 

Entre 31 e 35 anos 

Entre 36 e 40 anos 

Mais de 41 anos 

0% 

1,8% 

6,2% 

28,8% 

34,4% 

28,8% 

0 

2 

7 

32 

38 

32 

Grau escolaridade 

Ensino Fundamental Completo 

Ensino Médio Completo 

Ensino Superior Completo 

Pós-Graduação completa ou 

incompleta (qualquer nível além dos 

anos de graduação) 

2,7% 

16,1% 

26,8% 

 

 

54,5% 

3 

18 

30 

 

 

61 

Renda mensal 

Não tenho renda 

Entre 1 e 3 salários mínimos 

Entre 4 e 6 salários mínimos 

Entre 7 e 10 salários mínimos 

10 ou mais salários mínimos 

7,1% 

26,8% 

32,1% 

20,5% 

13,4% 

8 

30 

36 

23 

15 

Nº de filhos 

Apenas 1 filho 

2 filhos 

3 filhos 

4 ou mais filhos 

55% 

38% 

5% 

2% 

61 

42 

5 

2 

Total  100% 111 

Fonte: dados da pesquisa 

 
  
A avaliação das emoções e o encantamento dos pais no pós-consumo, 

usando a escala de Emoção, proposta por Almeida e Nique (2007) e adaptada ao 

contexto de festas infantis é mostrada no Quadro 1. 

A Quadro 1 mostra as médias das notas atribuídas pelos respondentes a 

cada afirmativa e seus desvios padrões. Quanto maior for o valor da média, significa que 

a afirmativa possui maior relevância na avaliação dada pelos entrevistados e recebeu 

notas altas, ou seja, mais próximas ou iguais a 5 (concorda completamente). Já as 

afirmativas que possuem as menores médias, foram menos relevantes para os 

respondentes e receberam notas mais baixas, ou seja, mais próximas de 0 (discordo 

completamente).  

Conforme mostrado nesta tabela, as afirmativas que possuem as maiores 

médias são: (1) as do grupo dos aspectos afetivos, seguidas pelas do (2) grupo dos 

aspectos cognitivos.  
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Quadro 1 – Escala de Emoção – Encantamento do Cliente com a média das notas dadas pelos pais 
entrevistados e seus desvios padrões. 

 

 
                            Fonte: dados da pesquisa. 

 

Nas afirmativas do grupo dos aspectos afetivos, as frases que trazem as 

palavras alegria e felicidade possuem as maiores médias, 3,46 e 3,48, respectivamente.  

A alegria é uma emoção que influencia outras emoções (IZARD, 1977), atuando como 

amplificador da lembrança e dá relevância das experiências de consumo. Além disso, 

respostas afetivas geram sentimento de satisfação e, consequentemente, o encantamento 

dos pais ao realizarem festas infantis (JOHNSON; ZINKHAN, 1991). 
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Ainda dentro dos aspectos afetivos, destaca-se as altas médias das 

afirmativas que trazem palavras ou expressões que foram relevantes para os pais, tais 

como: sensações positivas, prazer, satisfação pessoal, grande valor, estimulante e 

realização. O que reforça ainda mais a ideia que os pais, ao realizarem esta experiência de 

consumo, que são as festas infantis de seus filhos, passam por altos níveis de emoções. 

Vivenciar esses sentimentos gera nos pais um estado emocional profundamente positivo, o 

que caracteriza o encantamento dos mesmos (OLIVER et al., 1997). 

Entre as afirmativas do grupo dos aspectos cognitivos destaca-se a 

concordância dos pais, que disseram que o evento foi realizado com sucesso, com média 

de 3,32, e os que afirmaram que os elementos da festa foram mais do que satisfatórios, 

com média de 3,04.  

Quanto à propensão à recomendação e recompra destaca-se com média 

2,90, o número de pais que recomendariam a amigos que também realizassem uma festa 

como a que fizeram. No que se refere à surpresa, maioria dos pais se surpreendeu 

positivamente com a experiência de realizar a festa de seu filho, que teve média de 2,75. 

E nas afirmativas que avaliam o quesito personalização, destaque para a quantidade de 

pais que personalizaram a festa para seu filho, com média de 2,92. 

De forma geral, as afirmativas das dimensões propensão à recomendação e 

recompra, surpresa positiva e personalização não apresentaram grande relevância para 

os pais respondentes, uma vez que suas notas e consequentemente suas médias, foram 

menores que as médias dos aspectos afetivos e cognitivos. 

No Quadro 2 são apresentados os resultados obtidos por meio da pergunta 

aberta, destacando-se o relato dos respondentes que afirmam que as motivações e 

emoções em realizem festas infantis seriam: (1) lembrança futura, (2) realização pessoal, 

(3) cumprimento de que venceram uma etapa, (4) compartilhar emoções e momentos,  

(5) integração familiar, (6) celebração a vida e (7) apresentação social. 

O Quadro 2 foi construído por meio de análise de conteúdo buscando 

recortes que apresentassem similaridade de resposta na representação de categorias do 

conteúdo obtido. Desta maneira, foram identificadas 7 categorias que representam as 

motivações e significados para os pais no contexto da realização de festas infantis. As 

categorizações extrapolam a escala e poderiam contribuir para o refinamento da mesma 

ao contexto específico, tornando o instrumento, possivelmente, com maior 

representatividade e assertividade. 
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Quadro 2 – Respostas sintética dos pais associadas às motivações e emoções ao realizar festas 
infantis. 

Motivações 
Conjunto de respostas sistéticas dos pais entrevistados associadas 

às Motivações / Emoções. 
Emoções 

Lembrança 
futura 

“Lembranças futuras para meu filho. Recordação de quanto ele é querido 
e amado.”E14 

“Recordação e alegria para toda a família.”E29 

“Foi a oportunidade de dar a eles um momento que seria registrado, para 
eles lembrarem posteriormente.” E77 

“Para guardar lembranças felizes que ele possa ver através de foto e 
vídeos futuramente, e nós também.”E58 

“Quis fazer a festa da minha filha mais para ter registros fotográficos e 
reunir a família que mora fora”E42 

“Compartilhar a alegria e guardar bons momentos de recordação.”E86  

Aspectos  
Afetivos 

Realização 
pessoal  

“Apesar de a festa ter sido um evento simples reservado aos familiares 
próximos, me trouxe uma satisfação pessoal por ter tido a oportunidade 
de comemorar o primeiro ano de vida do meu filho com aqueles que 
realmente o conhecem e acompanham seu crescimento.”E5 

“Olha, eu adoro fazer aniversário da minha filha, claro com consciência e 
colocando em prática minha criatividade. Adoro criar coisas em vez de 
contratar alguém para fazer para mim, o importante é eu mesmo colocar 
a mão na massa. Me sinto satisfeita no final por que foi eu que fiz.”E23 

“Realização! Além do aniversário de 1 ano da minha filha, completei 1 
ano de maternidade também.”E89  

 “Realizada, comemorando o melhor ano da minha vida.”E91 

Aspectos 
Cognitivos 

Cumprimento 
de que 

venceram 
uma etapa 

“O primeiro ano de vida de um bebê é a fase mais desafiadora, 
sobretudo para pais de primeira viagem. Comemorar isso significa: 
conseguimos! Fizemos um bom trabalho!” E19 

“A festa foi realizada pra comemorar o primeiro ano de meu filho, uma 
vez que é um período extremamente difícil. Portanto, faz-se necessário 
comemorar nossa vitória (dos pais) juntamente com o aniversário.”E54 

“A sensação de que venci uma etapa extremamente desafiadora. Como 
se fosse o fechamento do ciclo da gestação.”E96 

“É como se estivesse fechando com chave de ouro o período da 
gestação. Como se tivesse sendo aprovada nesta fase extremamente 
desafiadora.”E97  

Aspectos 
Afetivos 

e 
Aspectos 

Cognitivos 

Compartilhar 
emoções e 
momentos 

“Oportunidade de reunir amigos e familiares com o objetivo de 
compartilhar nossa alegria.”E12 

“Queria comemorar junto da família e amigos esse momento especial e 
proporcionar a minha filha momentos de alegria celebração.”E34 

“Tive o grande prazer de promover alegria para minha filha e meus 
familiares, pois o momento propício que toda família e amigos 
compartilhem as emoções da criança que dá uma energia maior para 
todos...”E28 

“A motivação maior, nas 2 experiências, foi a de festejar e compartilhar, 
com os amigos e com os familiares, a data de extrema importância para 
nossa vida de casal. E como os convidados são muito próximos a nós, 
tanto os adultos quanto as crianças, ambas as festas foram 
extremamente animadas e participativas.”E47 

“Brindar a vida e compartilhar com os amigos. Tudo feito por mim, pelas 
avós e tias. Como eram as festas da minha infância.”E63 

“Alegria, felicidade e compartilhar esse momento especial das nossas 
vidas com pessoas do nosso convívio.”E101 

Aspectos 
Afetivos 

e 
Aspectos 

Cognitivos 
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Integração 
familiar 

“Reunir pessoas amigas e parentes para comemorar o primeiro ano de 
vida da minha filha, em um momento festivo, com boa comida e bebida. 
Mesmo por que este primeiro tenho consciência que a festa é realmente 
para satisfação dos pais.”E8 

“Reunir a família, curtir amigos, ter um momento social, compartilhar 
alegria de termos nossa filha.”37 

“Proporcionar momentos em que o carinho com a presença dos amigos 
e familiares somado ao ludismo de uma festa infantil pudesse, de alguma 
forma, marcar positivamente a infância do meu filho.”E82  

“Alegria para a criança, reunir os amigos, celebrar a data.”E48  

“A chegada de uma criança renova a alegria de uma casa,  traz planos e 
perspectivas,  por isso o primeiro ano de vida é celebrado,  embora o 
aniversariante nem entenda o que está acontecendo,  para compartilhar 
com amigos e familiares essa felicidade.”E69 

Aspectos 
Afetivos 

 

Celebração à 
vida 

“Queria celebrar a vida do meu filho. Mas fiz uma festa pequena e 
diferenciada, apenas para não passar em branco.”E3 

“Comemorar a vida dele com as pessoas queridas.”E27  

“Nosso filho nasceu saudável e depois de 24 dias descobrimos um tumor 
no tórax dele. Lutamos por sua vida. E com muito sacrifício realizamos a 
festa de 1 ano. Foi um momento único e de agradecimento por sua 
vida!!!!.”E41 

Aspectos 
Afetivos 

Apresentação 
social 

“Normalmente essas festas são pra comemorar tudo que os pais 
descobriram durante este período de um ano e apresentar de vez aos 
amigos e familiares esse ser que a um ano antes foi inserido em uma 
sociedade tão preconceituosa e livre de valores familiares. De pessoas 
que sentem prazer em duvidar dos prazeres alheios. Enfim, é isso.”E2 

“A festa de 1 ano é mais uma comemoração para os pais do que para a 
criança. Para mim, foi como se meus filhos estivessem apresentados à 
sociedade.”E64  

“É a apresentação da criança à sociedade. É emocionante ver o quanto 
somos queridos pelas pessoas que dispensam seu tempo em um final de 
semana para essa comemoração.”E65 

Aspectos 
Afetivos 

Fonte: Elaborado a partir dos dados da pesquisa. 

 

Pode-se afirmar que as categorias emergentes se enquadram na escala de 

Almeida e Nique (2007), principalmente nas dimensões já destacadas, de aspectos 

afetivos e aspectos cognitivos, e ainda no misto das duas dimensões adaptadas para os 

significados e sentimentos envolvidos na comemoração das festas infantis. 

Notou-se, também, pela análise das respostas da pergunta aberta, que 

apesar de todo o simbolismo representado pela personalização dos eventos infantis nos 

dias atuais, valores como amor, felicidade, alegria, prazer, contentamento, amizade, família 

e compartilhamento estão presentes e são compartilhados neste tipo de festividade. 

Percebe-se que a realização das festas de aniversário das crianças em seus 

primeiros anos de vida possui significado maior que marcar a passagem de idade. Para 

os Pais e Mães, este tipo de consumo são experiências emocionais caracterizadas por 

altos níveis de alegria, felicidade e prazer, além de transmitir sensações positivas e trazer 

satisfação pessoal. 
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5. CONCLUSÕES 

Para atingir o objetivo desta pesquisa, que foi investigar e analisar as 

emoções e motivações para realização de festas infantis de 1 ou 2 anos de filhos,  este 

estudo apresentou de forma descritiva: (1) as características do perfil de consumidores e 

(2) a adaptação da escala de Almeida e Nique (2007) no contexto de festas infantis, (3) e 

apresenta por meio de análise de conteúdo fatores influenciadores e determinantes na 

realização de festas infantis, sendo estes fatores: (1) lembrança futura, (2) realização 

pessoal, (3) cumprimento de que venceram uma etapa, (4) compartilhar emoções e 

momentos, (5) integração familiar, (6) celebração a vida e (7) apresentação social. 

A realização de uma coleta com 111 pais por meio de entrevista estruturada, 

com uma pergunta aberta, que enriqueceu as descobertas e facilitou a análise dos dados 

que indicou que os significados de consumo da festa de crianças de 1 ou 2 anos estão à 

ideia de um sonho realizado e a uma imagem construída de maneira social e cultural. 

Influenciada por altos níveis de emoções e por grande simbolismo que representam um 

rito de passagem da família, de dever cumprido, de sentimento que venceram uma etapa, 

de registro da memória, de alegria, de congregação familiar e do desejo de reforçar laços 

interpessoais (com a família e os amigos). Percebe-se a intenção de reforçar que a 

criança possui identidade, e ocupa um lugar.  

Conclui-se que os aspectos afetivos, os aspectos cognitivos sobressaem na 

decisão e no sentimento deste momento, caracterizando o encantamento deste tipo de 

consumidor. A relevância dos aspectos afetivos e cognitivos dada pelos pais e mães 

respondentes se dá pela alta carga emocional que os mesmos são expostos ao realizar 

festas infantis, criando um estado de satisfação e bem-estar.  

Observam-se nas respostas da pergunta aberta valores como amor, 

felicidade, alegria, prazer, contentamento, amizade, família e compartilhamento impactam 

na decisão pela realização da celebração e de que a motivação destes valores 

potencializa a realização de festas infantis e neutralizam ou minimizam os empecilhos de 

realização.  

É importante destacar que com relação à Escala de Emoção – 

Encantamento do Cliente de Almeida e Nique (2007) que, apesar de expectativa de se 

obter médias altas, os dados apresentam médias relativamente baixas, isto 

provavelmente, pela divergência de notas dadas pelos pais. Logo, na tentativa de 

aprimorar o instrumento de pesquisa aplicado, novas variáveis foram extraídas da 

pergunta "motivação e emoção" e uma nova escala que privilegie: (1) lembrança futura, 
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(2) realização pessoal, (3) cumprimento de que venceram uma etapa, (4) compartilhar 

emoções e momentos, (5) integração familiar, (6) celebração a vida e (7) apresentação 

social, poderia conferir maior representatividade e assertividade ao instrumento em 

futuras pesquisas sobre festas infantis. 

Este estudo contribui para ampliação no campo teórico de discussão de 

temáticas voltadas para o consumo simbólico e de ritual de consumo. Pode contribuir para 

os aspectos gerenciais, quando tenta prever comportamentos e mapear os hábitos de 

consumo. O mercado de festas infantis deve estar atento aos significados deste tipo de 

evento e reconhecer os sentimentos que despertam nos pais, para, desta forma, fornecer 

serviços e produtos personalizados que garantam a realização de um evento memorável.  

Os pais buscam a realização de um evento autêntico que possibilite a integração 

familiar/social, apresentação da criança para a sociedade e que garanta belas lembranças 

futuras para seus filhos.   

Sugere-se como estudos futuros a realização de uma pesquisa do tipo 

quantitativa em amostras maiores. Em outros contextos de celebração e, assim, testar as 

relações teóricas por meio de um modelo teórico acerca de consumo simbólico e ritual de 

consumo. Outra possibilidade de estudo é investigar o mesmo contexto, de forma 

comparativa entre diferentes perfis sociogeográficos, tentando compreender os fatores 

limitadores e motivadores a celebração e validá-los com a perspectiva da escala 

estudada.  
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