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RESUMO: O aumento do consumo calórico e a consequente mudança na incidência de 

sobrepeso e obesidade na população brasileira trouxe uma maior preocupação com os 

casos de obesidade infantil nos domicílios, de modo que as famílias se tornaram cada vez 

mais dependentes da dieta de seus filhos para moldar suas preferências de consumo de 

alimentos. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi investigar os efeitos da presença de 

crianças e adolescentes no processo de aquisição de alimentos nos domicílios brasileiros. 

Estimou-se um modelo probit a partir dos dados disponibilizados pela mais recente 

Pesquisa de Orçamentos Familiares realizada em 2018-2019 pelo IBGE. Os resultados 

indicaram que de fato a presença de crianças influencia o processo de aquisição de 

alimentos, e que crianças menores, de até seis anos de idade, têm maior influência na 

decisão dos responsáveis. Houve uma relação inversa entre a idade da criança que habita 

o domicílio e sua influência sobre as decisões de consumo dos pais para alimentos mais 

calóricos (refrigerantes, bolos e doces) e leite e derivados (leite, iogurte e queijos). 

Também foi observado que para alimentos mais tradicionais como arroz, feijão e carnes, 

há uma menor probabilidade de serem adquiridos por famílias com crianças mais novas. 

Palavras-Chaves: Aquisição de alimentos; Pesquisa de Orçamentos Familiares; modelo 

probit 

ABSTRACT:  

The increase in caloric consumption and the consequent change in the incidence of 

overweight and obesity in the Brazilian population has brought greater concern about 

cases of childhood obesity in households, so that families have become increasingly 

dependent on their children's diet to shape their food consumption preferences. Thus, the 

aim of this study was to investigate the effects of the presence of children and adolescents 

in the process of purchasing food in Brazilian households. A probit model was estimated 

based on data provided by the most recent Brazilian Household Budget Survey carried 
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out in 2018-2019 by the IBGE. The results indicated that, in fact, the presence of children 

influences the food acquisition process, and that younger children, up to six years of age, 

have a greater influence on the decision of those responsible. There was an inverse 

relationship between the age of the child living in the household and its influence on the 

parents’ consumption decisions for more caloric foods (soft drinks, cakes and sweets) 

and milk and dairy products (milk, yogurt and cheese). It was also observed that for more 

traditional foods such as rice, beans and meat, they are less likely to be purchased by 

families with younger children. 

Keywords: Food Purchase; Household Budget Survey; Probit Model 

Área Temática: Cultura, lazer, turismo e desenvolvimento regional 

JEL Code: D12, C25, R22.  



1. Introdução 

 Os gastos com alimentação sempre tiveram uma participação relevante nos 

orçamentos das famílias, apesar desta última ter caído nos últimos anos (IBGE, 2019a). 

Ao longo dos anos, diversas modificações socioeconômicas e demográficas provocaram 

mudanças nos padrões de consumo alimentar das famílias brasileiras como, por exemplo, 

a inserção da mulher no mercado de trabalho, o aumento do consumo fora do domicílio, 

a diminuição do tamanho das famílias e o aumento da propensão a consumir alimentos 

de alta carga energética e calórica (Lenz et al., 2009; Souza et al, 2013; Vaz & Hoffman, 

2020). Em especial, em relação à composição familiar, a presença e quantidade de 

crianças e adolescentes em um domicílio também são importantes para entender as 

preferências de consumo alimentar no domicílio. 

 O aumento do consumo calórico e a consequente mudança na incidência de 

sobrepeso e obesidade na população brasileira trouxe uma maior preocupação com os 

casos de obesidade infantil nos domicílios (Silva et al, 2012). As famílias estão se 

tornando cada vez mais dependentes da dieta de seus filhos para moldar suas preferências 

de consumo de alimentos. Os padrões e hábitos alimentares de crianças e adolescentes 

dentro de um domicílio são influenciados pelos hábitos maternos e também pelo nível de 

escolaridade da mãe (Souza et al, 2013), assim como a escolha de consumo dos pais, em 

alguns casos, é influenciada pela necessidade de prover uma dieta específica de nutrientes 

para seus filhos (Aranceta et al, 2003; Villa et al, 2015). 

 Com a queda da taxa de fecundidade vivenciada a partir de 1960 no Brasil, o 

número de crianças e adolescentes presentes nos domicílios também se reduziu ao longo 

dos anos. A redução do número de crianças possibilitou que os domicílios se 

diferenciassem mais em relação a presença ou não de crianças, além de se que se tornou 

mais comum que os pais tivessem menos filhos presentes em suas residências. Esse fator 

acaba possibilitando um impacto maior de seu efeito sobre a decisão de consumo nos 

domicílios, visto que a presença de filhos se tornou um fator diferencial entre as famílias.  

  Para famílias mais pobres, pode-se observar a presença majoritária de arroz e 

feijão na dieta de crianças e adolescentes, enquanto os jovens de famílias mais ricas 

possuem uma dieta mais focada em sódio e açucares (Levy et al. 2009), demostrando uma 

divergência nos padrões de alimentação de crianças ricas e pobres. Também há uma 

divergência nos hábitos alimentares entre crianças, adolescentes, adultos e idosos, 



mostrando que ao avançar a idade, mudam-se os padrões de alimentação (IBGE, 2020). 

Adolescentes, em média, não consomem nenhuma hortaliça entre seus 20 alimentos mais 

consumidos no domicílio, porém há a prevalência de doces (19,4%) e biscoitos doces 

(12,7%), diferente das preferências dos adultos e idosos, em que há o consumo de frutas, 

hortaliças e legumes dentre os 20 alimentos mais consumidos (Souza et al., 2013). Em 

virtude destas divergências, o responsável pelo domicílio, no momento que deve decidir 

qual alimento comprar, pode ser influenciado pelas preferências de seus filhos, de modo 

que a presença de crianças e adolescentes pode ser considerado um fator importante no 

processo de decisão de aquisição alimentar. 

 Desta forma, as divergências entre as preferências de consumo por faixa etária e 

a elevação da preocupação com doenças crônicas pode influenciar a forma como se dá a 

aquisição de alimentos em uma família. A partir dos dados disponibilizados pela Pesquisa 

de Orçamentos Familiares de 2017 (POF 2017/208) o presente trabalho busca estimar, 

através de um modelo probit, o impacto da presença de crianças e adolescentes no 

processo de aquisição de alimentos dentro dos domicílios brasileiros. Os resultados 

permitirão entender como o processo de aquisição e consumo alimentar é moldado pelas 

preferências de crianças e adolescentes, sendo úteis aos formuladores de políticas 

públicas voltadas à redução da obesidade infantil e promoção de uma alimentação mais 

saudável. 

Este trabalho é organizado em cinco seções, considerando esta introdução. Na 

segunda seção, descrevem-se os dados utilizados para realizar esta pesquisa. Na terceira 

seção são apresentados o modelo e a metodologia empregada no trabalho. Na quarta 

seção, são apresentados os resultados da estimação do modelo probit e seus efeitos 

marginais. Na quinta e última seção, são discutidas as conclusões do trabalho. 

2. Base de Dados 

 O presente trabalho utiliza os microdados da Pesquisa de Orçamentos Familiares 

2017-2018, publicada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 

2020. Essa pesquisa é de caráter amostral, sendo realizada em domicílios situados em 

áreas urbanas e rurais de todas as regiões brasileiras, disponibilizando informações sobre 

características domiciliares, composição orçamentaria e consumo.  

De acordo com a importância relativa dos alimentos no cotidiano brasileiro e no 

orçamento familiar, foram selecionados os seguintes produtos para compor o sistema de 



demanda analisado: Arroz; Feijão; Carne Bovina (carne bovina de primeira, segunda e 

outros tipos); Aves (Frango inteiro, pedaços e outros tipos de Aves); Refrigerantes; 

Queijos; Leite e Iogurte; Bolos e Doces.  

 O total de domicílios entrevistados nessa pesquisa foi de 57.920 domicílios. 

Foram excluídas da amostra aqueles domicílios com renda total nula ou gasto com 

alimentos nulo, sobrando no total 49.747 observações. Além das observações sobre os 

gastos com os grupos de alimentos propostos, também foram incorporadas as 

características sociodemográficas que afetam o consumo de tais alimentos, formando 

então o banco de dados final utilizado neste trabalho.  

Na tabela 1, pode-se observar a descrição das variáveis sociodemográficas 

utilizadas neste estudo. É importante observar que há uma separação entre as variáveis de 

localização domiciliar, que afetam o local geográfico dos domicílios (se está localizado 

nas macrorregiões e se está em zona urbana ou rural) e composição domiciliar 

(incorporando as características da família que habita o domicílio). Em relação às regiões 

geográficas, foi utilizado o Sudeste como base de comparação. 

Tabela 1. Descrição das variáveis sociodemográficas utilizadas 

Variáveis 
Descrição 

Localização Geográfica 

urban Domicílio situado em zona urbana = 1; caso contrário = 0 

norte Domicílio situado na região norte = 1; caso contrário = 0 

nordeste Domicílio situado na região nordeste = 1; caso contrário = 0 

sudeste Domicílio situado na região sudeste = 1; caso contrário = 0 

sul Domicílio situado na região sul = 1; caso contrário = 0 

centro_oeste Domicílio situado na região centro-oeste = 1; caso contrário = 0 

 Composição Domiciliar e Familiar 

lnM_est Logarítmo da renda domiciliar per capita 

sex_pesref Sexo do chefe de família, feminino = 1; caso contrário = 0 

anos_estudo Escolaridade do chefe de família 

Crianca1 Presença de crianças de até 6 anos de idade = 1; caso contrário = 0 

Crianca2 Presença de crianças entre 6 e 12 anos de idade = 1; caso contrário = 0 

adolescente Presença de jovens entre 12 e 18 anos = 1; caso contrário = 0  

idoso Presença de idosos = 1; caso contrário = 0 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos microdados da POF 2017-2018. 



3. Metodologia 

 A metodologia empregada neste trabalho, semelhante a aplicada por Coelho et al. 

(2009), busca mensurar a decisão de aquisição dos alimentos no domicílio avaliado, 

estimando a probabilidade de se consumir o alimento i no domicílio k a partir de variáveis 

qualitativas, utilizando um modelo Probit. 

 3.1 Modelo Estimado 

 Supõe-se a variável latente 𝑦𝑖𝑘
∗  como o benefício de o domicílio adquirir um 

alimento i, podendo ser definida como uma função de vetores exógenos: 

𝑦𝑖𝑘
∗ = 𝑧𝑖𝑘

′ 𝛼𝑖 + 𝜗𝑖𝑘               (3.1) 

em que 𝑧𝑖𝑘
′  é um vetor de características sociodemográficas do domicílio observado; 𝛼𝑖 é 

o vetor de parâmetros estimados; 𝜗𝑖𝑘é um erro aleatório. 

 Desta forma, o consumidor pode comparar o seu nível de bem-estar ao não 

consumir o bem (𝑈0) e seu bem-estar caso opte por consumir uma unidade do bem (𝑈𝑖), 

definindo um limite (𝑦𝑖𝑘
𝐿 ) para sua tomada de decisão, podendo então escrever a decisão 

do consumidor como: 

𝑦𝑖𝑘 = {
1, 𝑠𝑒 𝑦𝑖𝑘

∗ > 𝑈𝑖 − 𝑈0 = 𝑦𝑖𝑘
𝐿      

 0, 𝑠𝑒 𝑦𝑖𝑘
∗ ≤ 𝑈𝑖 − 𝑈0 = 𝑦𝑖𝑘

𝐿      
               (3.2) 

em que 𝑦𝑖𝑘 representa a variável observada referente ao processo de aquisição do alimento 

i no domicílio k.  

 Assim, há a probabilidade de o indivíduo adquirir ou não o alimento, descrita 

como: 

𝑃(𝑦𝑖𝑘 = 1) = 𝑃(𝑦𝑖𝑘
∗ > 𝑦𝑖𝑘

𝐿 )             (3.3) 

𝑃(𝑦𝑖𝑘 = 0) = 𝑃(𝑦𝑖𝑘
∗  ≤ 𝑦𝑖𝑘

𝐿 )             (3.4) 

 Considerando então 𝑦𝑖𝑘
𝐿 = 0, tem-se: 

𝑃(𝑦𝑖𝑘 = 1) = 𝑃(𝑦𝑖𝑘
∗ > 0|𝑧) = 𝑃(𝑧𝑖𝑘

′ 𝛼𝑖 + 𝜗𝑖𝑘 > 0|𝑧) =  𝑃(𝜗𝑖𝑘 > −𝑧𝑖𝑘
′ 𝛼𝑖|𝑧)               (3.5) 

𝑃(𝑦𝑖𝑘 = 0) = 𝑃(𝑦𝑖𝑘
∗ ≤ 0|𝑧) = 𝑃(𝑧𝑖𝑘

′ 𝛼𝑖 + 𝜗𝑖𝑘 ≤ 0|𝑧) =  𝑃(𝜗𝑖𝑘 ≤ −𝑧𝑖𝑘
′ 𝛼𝑖|𝑧)                (3.6) 

 Supondo que 𝜗𝑖𝑘 é uma variável aleatória com distribuição de probabilidade 

cumulativa 𝐹(. ) e simétrica, pode-se moldar o modelo estrutural de probabilidade: 



𝑃( 𝑌 = 1|𝑧) = 𝐹(𝑧𝑖𝑘
′ 𝛼𝑖) ≡ 𝑃𝑖             (3.7) 

𝑃( 𝑌 = 0|𝑧) = 1 − 𝐹(𝑧𝑖𝑘
′ 𝛼𝑖) ≡ 1 − 𝑃𝑖           (3.8) 

em que 𝑃𝑖 representa a probabilidade de o domicílio adquirir o alimento i.  

Desta forma, considerando que 𝐹(. ) é uma normal padronizada, pode-se escrever o 

modelo probit como: 

𝑃( 𝑌 = 1|𝑧) = ∫ 𝜙(𝑧𝑖𝑘
′ 𝛼𝑖)

𝑧𝑖𝑘
′ 𝛼𝑖

−∞
𝑧𝑡 = Φ(𝑧𝑖𝑘

′ 𝛼𝑖)          (3.9) 

em que 𝜙(𝑧𝑖𝑘
′ 𝛼𝑖) é a função densidade probabilidade; e Φ(𝑧𝑖𝑘

′ 𝛼𝑖) é a função densidade 

acumulada. 

 Para a definição de uma função de probabilidade conjunta de ocorrências, utiliza-

se então uma função de Máxima Verossimilhança, em que cada observação é tratada 

como resultado de uma distribuição de Bernoulli (binária). Desta maneira, o modelo de 

sucesso de probabilidades em junção com as observações independentes forma a função 

de verossimilhança L: 

𝐿 = 𝑃(𝑌1 = 𝑦1, 𝑌2 = 𝑦2, … , 𝑌𝑛 = 𝑦𝑛|𝑧) = ∏ (1 − 𝑃𝑖) ∏ 𝑃𝑖𝑦𝑖=1𝑦𝑖=0         (3.10) 

Considerando a definição de 𝑃𝑖 em (3.7): 

𝐿 = ∏ [𝐹(𝑧𝑖𝑘
′ 𝛼𝑖)]𝑦𝑖[𝑛

𝑖=1 1 − 𝐹(𝑧𝑖𝑘
′ 𝛼𝑖)]1−𝑦𝑖         (3.11) 

Aplicando o logaritmo na função de verossimilhança, para maximizá-la, obtém-se: 

𝐿𝑛 𝐿 = ∑ {𝑦𝑖 ln 𝐹(𝑧𝑖𝑘
′ 𝛼𝑖) + (1 − 𝑦𝑖) ln [1 − 𝐹(𝑧𝑖𝑘

′ 𝛼𝑖)]}𝑛
𝑖=1        (3.12) 

 Desta forma, estima-se o modelo probit e em seguida obtêm-se os resultados dos 

efeitos marginais das variáveis utilizadas, para então analisar seus respectivos efeitos 

sobre o processo de decisão de compra dos domicílios brasileiros. 

 3.2 Efeito Marginal das variáveis sociodemográficas 

 Para avaliar e analisar os efeitos das variáveis sociodemográficas utilizadas na 

probabilidade de decisão de compra dos alimentos, somente a observação dos coeficientes 

estimados não é suficiente, não sendo indicado como melhor opção, pois eles não 

representam, necessariamente, os efeitos parciais desejados para análise. Desta forma, é 

indicado a avaliação dos efeitos marginais destas variáveis sobre o efeito probabilístico 



da aquisição dos bens. Para o cálculo destes efeitos marginais, é utilizada a média da 

amostra, de modo que para as variáveis contínuas, calcula-se da seguinte forma: 

𝐸𝑀𝑧1 = 𝑓(𝑧�̅�𝑘
′ �̂�𝑧1)�̂�𝑧1           (3.13) 

em que 𝐸𝑀𝑧1 é o efeito marginal da variável sociodemográfica 𝑧1; 𝑓(𝑧�̅�𝑘
′ �̂�𝑧1) é a função 

de densidade probabilidade; �̂�𝑧1 é o parâmetro estimado referente a variável 𝑧1. 

 Para o cálculo dos efeitos marginais de variáveis dummies (binárias), utiliza-se o 

seguinte cálculo:  

𝐸𝑀𝑑1 = 𝑃(𝑌 = 1|𝑧�̅�1, 𝑑 = 1) − 𝑃(𝑌 = 1|𝑧�̅�1, 𝑑 = 0)       (3.14) 

em que 𝐸𝑀𝑑1
 é o efeito marginal da variável dummy 𝑑1; 𝑃(𝑌 = 1|𝑧�̅� , 𝑑1 = 1) é a 

probabilidade de o domicílio adquirir o produto quando a dummy 𝑑1 = 1; e 𝑃(𝑌 =

1|𝑧�̅� , 𝑑1 = 0) é a probabilidade do domicílio adquirir o produto quando a dummy 𝑑1 = 0. 

4. Resultados 

 4.1 Estimação do modelo Probit 

 Os resultados da estimação do modelo probit estão descritos na Tabela 2, para 

cada grupo de alimentos proposto. Do total de coeficientes, 81 dos 96 (84,75%) foram 

estatisticamente significativos. Para as variáveis referentes a composição domiciliar, em 

específico, sobre a presença de crianças e adolescentes, foram significativas para quase 

todos os grupos de alimentos, com exceção de crianças de até seis anos e adolescentes 

para o grupo carne bovina e crianças entre seis e doze anos para o grupo feijão. O sinal 

estimado do coeficiente para adolescentes e crianças entre seis e doze anos se mostrou 

positivo para todos os grupos de alimentos em que foi estatisticamente significativo, 

indicando que a presença destes jovens dentro de um domicílio favorece que a família 

adquira os produtos analisados. Já para o grupo de crianças de até seis anos de idade, 

observou-se que os sinais dos coeficientes dos produtos mais característicos em almoços 

e jantares (arroz, feijão e aves) foi negativo, mas para os demais alimentos foi positivo. 

Esse resultado parcial indica que a presença de crianças influencia, de certo modo, a 

decisão dos pais, de modo que a probabilidade de aquisição é diferente com a presença 

de crianças em cada faixa etária.  



Tabela 2. Resultados da estimação do modelo probit para a decisão de compra nos domicílios. 

Variáveis 
Produtos 

Arroz Feijão Carne Bovina Aves Refrigerantes Queijos Leite e Iogurte Bolos e Doces 

Urbano 
0.1129*** 

(0.0159) 

0.0537*** 

(0.0159) 

-0.2169*** 

(0.0155) 

0.0211 

(0.0147) 

-0.1799*** 

(0.0167) 

-0.3086*** 

(0.0189) 

-0.0557*** 

(0.0144) 

0.0113  

(0.0146) 

Norte 
0.4806*** 

(0.0201) 

0.2021*** 

(0.0213) 

0.2945*** 

(0.0200) 

0.3455*** 

(0.0195) 

-0.0738*** 

(0.0216) 

-0.4964*** 

(0.0249) 

-0.0633*** 

(0.0192) 

0.1075*** 

 (0.0195) 

Nordeste 
0.3049*** 

(0.0164) 

0.2282*** 

(0.0171) 

0.0501*** 

(0.0162) 

0.3098*** 

(0.0157) 

-0.1421*** 

(0.0172) 

-0.1595*** 

(0.0174) 

-0.0501*** 

(0.0152) 

0.0982*** 

 (0.0155) 

Sul 
0.3049 

(0.0164) 

-0.1224*** 

(0.0224) 

0.1478*** 

(0.0197) 

0.0572*** 

(0.0195) 

0.2706*** 

(0.0200) 

0.0680*** 

(0.0205) 

0.1351*** 

(0.0188) 

0.2749*** 

 (0.0189) 

Centro Oeste 
0.3049 

(0.0164) 

-0.0156 

(0.0233) 

0.1632*** 

(0.0210) 

-0.0565*** 

(0.0212) 

0.0249 

(0.0220) 

-0.2416*** 

(0.0234) 

-0.0280 

(0.0201) 

-0.0657*** 

 (0.0207) 

Renda 
0.3049*** 

(0.0164) 

0.0152* 

(0.0082) 

0.1545***  

(0.007) 

0.0859*** 

(0.0075) 

0.1467*** 

(0.0082) 

0.3607*** 

(0.0088) 

0.1474*** 

(0.0073) 

0.1419*** 

 (0.0074) 

Escolaridade 
-0.0038** 

(0.0015) 

-0.0101*** 

(0.0016) 

0.0009 

(0.0015) 

-0.0057*** 

(0.0015) 

0.0090*** 

(0.0016) 

0.0328*** 

(0.0017) 

0.0083*** 

(0.0014) 

0.0066*** 

(0.0014) 

Sexo do Chefe de 

Família 

-0.0460*** 

(0.0124) 

-0.0534*** 

(0.0131) 

-0.0290** 

(0.0123) 

0.0207* 

(0.0119) 

-0.0630*** 

(0.0131) 

0.0312** 

(0.0138) 

0.0334*** 

(0.0117) 

0.0085 

 (0.0119) 

Os coeficientes em negrito são significativos a 1%, 5% e 10%. Erro Padrão entre parênteses. Continua na página seguinte 



Tabela 2. Continuação 

Variáveis 
Produtos 

Arroz Feijão Carne Bovina Aves Refrigerantes Queijos Leite e Iogurte Bolos e Doces 

Crianças de até 6 

anos 

-0.0749** 

(0.0297) 

-0.1027*** 

(0.0313) 

-0.0365 

(0.0298) 

-0.0652** 

(0.0286) 

0.1894*** 

(0.0310) 

0.3248*** 

(0.0343) 

0.3781*** 

(0.0280) 

0.1888***  

(0.0283) 

Crianças entre 6 e 

12 anos 

0.0426* 

(0.0256) 

0.0370 

(0.0268) 

0.0522** 

(0.0257) 

0.0503** 

(0.0248) 

0.1372*** 

(0.0271) 

0.1864*** 

(0.0300) 

0.1670*** 

(0.0244) 

0.1134***  

(0.0247) 

Adolescentes 
0.0489** 

(0.0223) 

0.0435* 

(0.0236) 

0.0098 

(0.0224) 

0.0651*** 

(0.0216) 

0.0923*** 

(0.0234) 

0.0509** 

(0.0254) 

0.0581*** 

(0.0213) 

0.0571***  

(0.0215) 

Idosos 
-0.0490*** 

(0.0168) 

-0.0306* 

(0.0177) 

0.0005 

(0.0165) 

-0.0831*** 

(0.0162) 

-0.1885*** 

(0.0181) 

0.0560*** 

(0.0185) 

-0.0110 

(0.0157) 

-0.0242  

(0.0160) 

Os coeficientes em negrito são significativos a 1%, 5% e 10%. Erro Padrão entre parênteses. Fonte: Resultados da pesquisa.



Pode-se observar que os coeficientes relacionados à presença de crianças de até seis anos de 

idade possuem os maiores valores, em magnitude, dentro do grupo de variáveis de 

composição familiar, indicando que uma maior influência desta faixa etária na aquisição 

alimentar domiciliar. Para o grupo de alimentos Leite e Iogurte, a presença de crianças de 

até seis anos e entre seis e doze anos, apresenta elevado impacto na probabilidade de 

aquisição, indicando a importância das crianças no consumo domiciliar destes alimentos. 

 Para as demais variáveis, os sinais estão de acordo com o observado na literatura. A 

renda influencia positivamente o processo de decisão de compra de todos os grupos de 

alimentos observados, como observado por Coelho et al. (2009), sendo seu maior valor de 

coeficiente para o grupo Queijos, indicando uma maior diversificação da dieta para 

domicílios com rendimentos maiores. Os coeficientes relacionados ao nível de escolaridade 

do chefe de família foram significativos para quase todos os grupos de alimentos, sendo que 

quanto maior o nível de escolaridade, menor a propensão a adquirir bens tradicionais como 

arroz, feijão e aves. Esse resultado, também encontrado em outros estudos, demonstra a 

importância da escolaridade no acesso a dietas mais diversificadas (mais leite e derivados), 

mas não necessariamente melhores do ponto de vista nutricional, como demonstrado pelo 

maior consumo de alimentos açucarados (refrigerantes, bolos e doces). 

 Com relação as variáveis regionais, percebe-se que há divergências entre os 

domicílios localizados nas diferentes regiões no processo de aquisição de bens. Para as 

regiões Norte e Nordeste, todos os coeficientes foram significativos, e para as duas regiões, 

os sinais seguem o mesmo padrão, em que há uma propensão a adquirir menos Refrigerantes, 

Queijos, Leites e Iogurtes em relação ao Sudeste, que foi a base de comparação entre as 

regiões. Para o Centro-Oeste, apenas metade dos coeficientes foram significativos, indicando 

que as preferências de consumo desta região são semelhantes as do Sudeste. Já para a região 

Sul, somente um coeficiente não foi significativo, e para os demais grupos de alimentos, 

observa-se que há uma propensão maior a adquirir os alimentos observados, com exceção 

do grupo Feijão. 

 4.2 Resultado dos Efeitos Marginais 

 O cálculo dos efeitos marginais da presença de crianças e adolescentes no domicílio 

está representado na Tabela 3 abaixo. Em relação às variáveis relacionadas à presença de 

crianças e adolescentes, apenas quatro coeficientes, de vinte e quatro (16,6% do total), não 

apresentaram significância estatística,  



Tabela 3. Efeitos Marginais da presença de crianças e adolescentes nos domicílios 

Produtos 

Efeitos Marginais 

Crianças de até 6 anos 

de idade 

Crianças entre 6 e 12 

anos de idade 
Adolescentes 

Arroz -0.0205102*** 

(0.00774) 

0.0110612  

(0.00691) 

0.0126653**  

(0.00604) 

Feijão -0.026436***  

(0.00752) 

0.00891 

(0.00668) 

0.0104392* 

(0.0059) 

Carne Bovina -0.0138801  

(0.01122) 

0.0195306**  

(0.00978) 

0.0036933  

(0.00849) 

Aves -0.0222812**  

(0.00949) 

0.0165978**  

(0.00843) 

0.0214059***  

(0.00737) 

Refrigerantes 0.0705465***  

(0.01227) 

0.051616*** 

(0.01068) 

0.0350076***  

(0.00911) 

Queijos 0.1290298***  

(0.01352) 

0.0740566***  

(0.01176) 

0.0201292**  

(0.00999) 

Leite e Iogurte 0.1404612*** 

(0.0094) 

0.0596146***  

(0.00817) 

0.0202146***  

(0.00724) 

Bolos e Doces 0.0739318***  

(0.01138) 

0.0447535***  

(0.00991) 

0.0226295*** 

(0.00859) 

Os coeficientes em negrito são significativos a 1%, 5% e 10%. Erro Padrão entre parênteses. 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

 Os efeitos marginais possuem os mesmos sinais observados na estimação dos 

coeficientes do modelo probit. A presença de crianças de até seis anos de idade impacta 

negativamente a probabilidade de aquisição de alimentos mais tradicionais (Arroz, Feijão e 

Aves) em cerca de 2 pontos percentuais. Muitas crianças nessa faixa etária, especialmente 

os bebês, estão ainda sendo introduzidas a estes alimentos e isso pode ajudar a explicar este 

resultado.  

Um resultado que chama a atenção é o efeito marginal sobre a probabilidade de 

aquisição de Queijos (aumento de 12,9 pontos percentuais) e Leite e Iogurte (aumento de 

14,04 pontos percentuais). Isso parece mostrar a grande importância da influência dos filhos 



no consumo domiciliar destes alimentos, em geral justificada pela necessidade de os 

responsáveis oferecerem uma dieta rica em nutrientes para as crianças.  

Por outro lado, a influência das crianças pode também aumentar a probabilidade de 

aquisição de alimentos não muito saudáveis, como se pode perceber nos efeitos marginais 

para Refrigerantes, Bolos e Doces (aumento de cerca de 7 pontos percentuais). Isso parece 

indicar também que, além da preocupação nutricional, os pais modificam o padrão alimentar 

do domicílio como forma de satisfazer ou agradar as crianças do domicílio. 

 Os efeitos marginais da presença de crianças entre seis e doze anos nos domicílios 

demonstram que seu impacto, em geral, apesar de semelhante, é menor do que o das crianças 

mais novas. Uma diferença notável é o impacto sobre a probabilidade no consumo de carnes: 

ao contrário das crianças mais jovens, a presença de crianças na faixa etária entre seis e doze 

anos impacta positivamente a probabilidade de a família adquirir carnes bovinas e aves no 

domicílio em 1,9 e 1,6 pontos percentuais, respectivamente. Em relação a alimentos 

tradicionais, como arroz e feijão, os efeitos marginais não são significativos, mas deixam de 

ser negativos como nas faixas mais novas. Parece emergir daqui um padrão de alimentação 

que começa a ser consolidar, certamente mais próximo do padrão dos pais e responsáveis. 

Para os demais produtos, o efeito é semelhante ao das crianças da faixa etária 

anterior, influenciando da mesma forma, porém com efeitos de menor magnitude. No caso 

da probabilidade de um domicilio adquirir os produtos do grupo Queijo, com a presença de 

crianças entre seis e doze anos há um impacto de 7,4 pontos percentuais na probabilidade de 

aquisição de tais produtos, um efeito menor que o apresentado para o grupo anterior, se 

repetindo para os grupos Refrigerantes, Leites e Iogurtes e Bolos e Doces, com 5,1; 5,9 e 4,4 

pontos percentuais, respectivamente. Pode-se perceber que com a elevação da idade da 

criança do domicílio, a influência das crianças na probabilidade de aquisição alimentar, 

apesar de ainda relevante, parece diminuir, com impactos cerca de 50% menores do que nas 

faixas mais novas. 

 Para adolescentes, o resultado dos efeitos marginais sobre a probabilidade de 

aquisição de alimentos é semelhante à das crianças entre seis e doze anos, porém, seus efeitos 

são ainda menores, com exceção de arroz, feijão e aves. Para todos os outros grupos de 

alimentos avaliados, com exceção de carnes bovinas que não apresentou significância, a 

magnitude do efeito marginal ficou em torno dos 2 pontos percentuais, indicando que apesar 

da influência positiva sobre a decisão de compra do domicílio, a presença de adolescentes, 



na maior parte, impacta muito menos que a presença de crianças menores. Para arroz, feijão, 

o impacto é positivo e, apesar de reduzido, demonstra uma maior aderência dessa faixa etária 

à alimentação tradicional.  

 Desta forma, percebe-se que há uma relação inversa da idade da criança que habita o 

domicílio com sua influência sobre as decisões de consumo dos pais para alimentos mais 

calóricos (refrigerantes, bolos e doces) e leite e derivados (leite, iogurte e queijos), porém 

isso não acontece para alimentos como Carne Bovina e Aves. Para o grupo Aves, ao 

aumentar a idade da criança do domicílio, sua influência sobre a aquisição de tais alimentos 

aumenta, passando de -2,2 pontos percentuais (crianças abaixo dos seis anos) para 1,65 

pontos percentuais (crianças entre seis e doze anos), aumentando para até 2,14 pontos 

percentuais para adolescentes. Essa relação inversa demonstra uma diferença na influência 

dos filhos sobre o processo decisório da aquisição alimentar domiciliar, mostrando o papel 

da idade sobre a aquisição de diferentes tipos de alimentos. É relevante observar que essa 

influência pode impactar a saúde das crianças, aumentando o consumo calórico e 

possivelmente agravando o problema de sobrepeso e obesidade infantil. 

5. Conclusão 

 A presença de crianças e adolescentes nos domicílios influencia a decisão de 

aquisição alimentar domiciliar, mas pouco ainda se sabe de como se dá essa influência para 

diversas faixas etárias das crianças e para diferentes alimentos. Este trabalho buscou assim 

mensurar qual seria o impacto da presença de crianças e jovens, de diferentes faixas etárias, 

na probabilidade de a família adquirir certos tipos de alimentos. 

 Com o aumento da informação e maior preocupação com a saúde de seus filhos, 

principalmente de doenças crônicas como a obesidade infantil, poder-se-ia esperar que as 

famílias consumissem menos alimentos calóricos e de pouco valor nutricional. Entretanto, 

observou-se que a presença de crianças da faixa etária mais nova, de até seis anos de idade, 

impactou positivamente a probabilidade de uma família adquirir alimentos do grupo Bolos 

e Doces. Essa influência continua à medida que aumenta a idade dos filhos, porém, com 

menor impacto. Essa influência pode impactar a saúde das crianças, aumentando o consumo 

calórico e possivelmente agravando o problema de sobrepeso e obesidade infantil. 

 Um importante resultado observado ao longo da pesquisa foi a relação inversa entre 

a probabilidade de aquisição de alimentos como queijos, leites e iogurtes com a elevação da 



idade das crianças no domicílio, provavelmente indicando que crianças muito novas tendem 

a ter uma dieta mais concentrada em leites e derivados.  

 Desta forma, a presença de crianças e adolescentes nos domicílios de fato possui 

relevância na tomada de decisão das famílias, e a evolução da idade das crianças claramente 

altera suas preferências de alimentação e, consequentemente, o processo de decisão de 

compra dos pais. Apesar da aparente elevação da preocupação com doenças crônicas, as 

famílias continuam sujeitas à influência de seus filhos pequenos na aquisição de doces e 

refrigerantes que favorecem a obesidade infantil. Nesse sentido, políticas públicas 

relacionadas à informação, como campanhas de esclarecimento em escolas e nos meios de 

comunicação podem ser úteis para ajudar os pais e responsáveis em melhorar suas decisões 

de aquisição alimentar para seus filhos. 

 Pesquisas futuras poderiam inserir novos grupos de alimentos na análise, como 

hortaliças, legumes, tubérculos e outros alimentos de forma a proporcionar uma cesta de 

bens alimentares mais próximo da realidade dos domicílios brasileiros. Dessa forma, seria 

possível aperfeiçoar a análise da influência da presença de crianças e adolescentes no 

processo de aquisição de alimentos dos domicílios. 
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