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De pequenino… se enche o carrinho 
 
Raquel Almeida Correia, DIAD Público, 6 de Outubro de 2006 (excerto) 
 
As crianças aprendem cada vez mais cedo a reconhecer e a eleger as suas marcas 
favoritas. E as marcas agradecem essa influência na escolha dos pais. 
 
Mariana Cardoso tem apenas quatro anos, mas já sabe o que é uma marca. E há uma 
que nunca lhe passa desapercebida, na rua ou na televisão: a Delta. Apesar de não 
consumir café, criou uma ligação especial com esta marca e influencia o consumo dos 
adultos à sua volta. Casos como este são cada vez mais comuns, à medida que as 
crianças vão ganhando mais poder no processo de escolha. O aumento do 
consumismo, com a melhoria das condições de vida em Portugal, está na base deste 
fenómeno. Mas não é a única causa. “Na última década, o papel das crianças no seio 
das suas famílias alterou-se drasticamente”, afirma Maria Morais Leitão, directora da 
empresa de marketing infantil Zero a Oito. A diminuição do tempo passado em 
família fez com que “os pais procurassem uma maior satisfação dos filhos nas 
escolhas que fazem em conjunto”, acredita a especialista. Talvez por isso hoje 
acompanhem mais os adultos em actividades como a ida ao supermercado. De acordo 
com um estudo do Fórum da Criança, 93 por cento das crianças vai com os pais às 
compras e a grande maioria (86 por cento) aprecia fazê-lo. E, tal como Mariana 
Cardoso, muitas delas têm uma influência forte nos produtos que vão parar no 
carrinho. “Nunca aconteceu mudar de café por causa do gosto dela, mas só usamos 
essa marca em casa e eu sinto que ela fica feliz quando bebemos Delta”, conta a avó, 
Ilda Cardoso. 
O fascínio de Mariana começou há um ano, quando, por brincadeira, fazia apostas 
com a avó e a mãe a caminho da escola. “Tentávamos adivinhar quantas carrinhas da 
Delta estariam estacionadas nas bombas de gasolina perto de nossa casa. O que no 
início era apenas uma diversão para a distrair de manhã tornou-se numa espécie de 
fixação”, conta. Mas a propensão da criança de quatro anos para esta marca não se 
explica apenas com esta história. Os elementos que compõem a imagem da Delta 
chamaram a atenção de Mariana por terem as cores da bandeira de Portugal. “Ela 
percebeu que a marca usava o verde, o vermelho e o amarelo e associou isso à 
bandeira nacional”, diz Ilda Cardoso. Agora, quando lhe perguntam que café vai 
consumir quando for grande, Mariana não tem dúvidas: “vou beber Delta”, diz. 
Mas a fixação desta criança de Coimbra não é um caso isolado. Os mais pequenos 
estão muito atentos ao que se passa à sua volta e, “desde cedo, começam a identificar 
cores, símbolos e, logo, marcas e logótipos”, assegura Maria Morais Leitão. O estudo 
do Fórum da Criança confirma esta tendência.  
A directora da Zero a Oito não hesita em falar de “ditadura dos filhos sobre os pais”, 
quando a escolha é unicamente determinada pelas crianças. Um fenómeno que, 
apesar de ainda não ser generalizado, é cada vez mais comum. Como acontece com a 
família de Gonçalo Varela, uma criança de nove anos, residente em Lisboa. “Só se 
come esparguete da marca Nacional cá em casa, porque ele não me deixa trazer outro 
do supermercado”, conta a mãe, Anabela Varela. Sempre que vão ao supermercado, é 
Gonçalo que se encarrega destas prateleiras e a criança explica porquê: “Adoro 
massa, mas se não for Nacional não como. É a que tem melhor sabor e gosto da 
embalagem com cores em vermelho e azul”. O facto de ser uma marca portuguesa 
também influencia a sua escolha. “Ele ainda é pequeno, mas já percebe o que significa 
“nacional””, diz Anabela. Por tudo isto, deixou de tentar mudar de marca, mesmo 
sabendo que há preços mais económicos. 
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I. Compreensão e vocabulário 
 
1. Complete o seguinte texto com as palavras que faltam: 
 
Mas nem só de ___ (1) vive a influência das marcas sobre as crianças. Tal como os 
adultos, também os mais novos são ___ (2) ao passa palavra, uma ___ (3) muitas 
vezes mais intuitiva do que planeada pelo marketing. Como aconteceu com a irmã de 
Gonçalo Varela. Daniela queria um ___ (4) e, em conversa com uma amiga, percebeu 
que “o Sharp era muito bom”. Não foi só este ___ (5) que determinou a escolha da 
marca, mas ___ (6) a atenção da criança para o produto. “Quando cheguei a casa, 
___ (7) numa revista e estava lá o telemóvel. Vi que tinha ___ (8) fotográfica, que 
tinha muitos ___ (9) e que era de abrir e fechar”. A experiência da colega de escola, 
___ (10) às características que a marca oferecia, eliminou ___ (11) dúvida. E Daniela 
passou a andar de Sharp no ___ (12). 
 
Fora do ___ (13) de amigos, a família também tem muito poder nas escolhas dos 
mais novos. “O meu pai ___ (14) Nike, por isso também quero”. Este foi o ___ (15) 
de André Pereira, uma criança de nove anos, do Porto. Quando a família ___ (16) às 
suas exigências, “anda sempre satisfeito a ___ (17) o que comprou”, diz o pai, Paulo 
Pereira. Tem cerca de 15 artigos da marca ___ (18), sobretudo sapatilhas. Mas, não 
fosse a ___ (19) dos pais, “encheria o ___ (20) de Nike”, afirma. O pai admite que a 
sua própria ___ (21) pela marca teve efeitos no filho, mas também ___ (22) que a 
publicidade tem muito ___ (23) na escolha. “Passa uma boa imagem da marca, com 
___ (24) conhecidas e muita alusão ao futebol, o que para ele, tal como para mim, é 
___ (25)”, termina. 
 
2. Depois de ter ouvido o texto, responda às seguintes perguntas: 
 
a.  “De pequenino...” – há um ditado português que começa por estas palavras. 

Sabe qual é e porque poderia ser usado aqui? Porque a segunda parte deste 
ditado foi substituída por “se enche o carrinho”? 

 
b.  Qual é o papel das crianças no seio das suas famílias hoje em dia? 
 
c. O que demonstram os resultados do estudo feito pelo Fórum da Criança? 
 
d.  Como e quando é que começou o fascínio de Mariana pela marca Delta? 
 
e. O que é que se entende com “ditadura dos filhos sobre os pais”? Este fenómeno 

é muito comum? 
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3. Procure no texto as palavras e expressões que significam: 
 
escolher  profundamente 
 
inclinação, tendência 

  
período de dez anos 

 
único 

  
crer, considerar 

 
relativo a crianças 

  
predizer 

 
perito 

  
pessoa que atingiu a maioridade 

 
alimento feito de farinha, de várias formas 

  
preferido, predilecto 

 
mudar, modificar 

  
gostar de 
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II. Gramática 
 
1. Encontre todas as formas do particípio passado no texto. Que funções pode 
desempenhar esta forma verbal? Preencha o quadro com exemplos do texto e outros 
construídos por si: 
 

Função Exemplos 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
2. Encontre no texto os pronomes pessoais átonos em função de complemento 
directo e indirecto. Explique a sua colocação em relação ao verbo. 
 

Complemento directo Complemento indirecto 
 
 
 

 

 
3. Substitua os elementos sublinhados por pronomes pessoais átonos, colocados na 
posição adequada. 
 
a.  A Mariana ainda não consome café. 
 
b.  O pai comprou ao André as sapatilhas Nike. 
 
c.  Em casa do Gonçalo, todos comem a massa Nacional. 
 
d.  A Daniela vai comprar o novo telemóvel Sharp. 
 
e.  Muitas pessoas gostam das marcas e consideram as marcas um símbolo de 

status importante. 
 
f.  Os pais compraram um novo portátil da marca Toshiba para nós. 
 
g.  Quando a Mariana for grande, vai beber o café Delta. 
 
h.  Os pais deixaram o André comprar um fato de treino Nike. 
 
i.  A Daniela disse que queria o telemóvel polifónico e com câmara fotográfica. 
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j.  Quando vires o Gonçalo, pergunta ao Gonçalo se vai comer aquele prato de 
esparguete que está na cozinha. 

 
k.  Eu só visto roupa Calvin Klein. 
 
l.  As minhas amigas adoram a marca Dior. 
 
m.  O João vai comprar para a sua namorada um frasco de perfume Gucci. 
 
n.  A minha irmã comprou aquela mala sensacional de Balenciaga no mercado de 

Carcavelos. 
 
o.  Consideramos as malas Louis Vuitton um produto de luxo de alta qualidade. 
 
4. Leia e escreva por extenso os seguintes numerais: 
 
Numeral Por extenso 
122  
4437  
377  
1998  
560  
214  
11345  
2007  
101984  
101  
 
5. Leia o seguinte: 
 
201 actores 343 casas 2001 coroas 405 vítimas 202452 anos-luz 
201 actrizes 343 prédios 2001 euros 405 prejudicados 202452 léguas 
 
6. Encontre no texto todas as preposições. Explique quais delas contraem com os 
artigos e quais não. Depois preencha o quadro: 
 

 Formas contraídas 
Preposição:      

um      
uma      
uns      
umas      
o      
a      
os      
as      
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II. Actividades orais 
 
1. No texto, mencionam-se três importantes cidades portuguesas. Quais são? Sabe 
localizá-las no mapa? 
 

 
 
 
2. No Brasil, há 14 municípios com uma população de mais de um milhão de 
habitantes: 
 
Belém, Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, Guarulhos, 

Manaus, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo 
 
Servindo-se de uma enciclopédia ou da Internet, ordene-os por ordem decrescente e 
localize-os no mapa: 
 

 
 
3. Acha que o consumismo se tornou num grave problema no mundo de hoje? 
Justifique a sua resposta. 
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4. Repare nas bandeiras dos países de língua portuguesa. Sabe dizer de que cores 
são? Escreva o nome do país correspondente a cada uma das bandeiras. 
 

    
_______ _______ _______ _______ 

    

    
_______ _______ _______ _______ 

 

 


