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RESUMO 

 

É evidente o grande interesse que crianças têm pelos desenhos animados e filmes de animação 

em geral e, a indústria alimentícia ciente disso,  aproveita-se exatamente dessa característica 

para compor uma estratégia de aproximação com esse público-alvo. Em decorrência dos 

avanços tecnológicos das últimas décadas, houve uma facilitação na realização de produções 

cinematográficas e televisivas; com isso, a produção de desenhos animados e filmes de 

animação se tornaram muito mais frequentes, e acabaram entrando para o repertório de 

estratégias de promoção de vendas das empresas. As empresas que produzem alimentos 

destinados a crianças no Brasil utilizam fortemente a estratégia da inclusão de personagens 

animados famosos em suas embalagens, a fim de conquistar a atenção do seu público-alvo, 

pois esses personagens já são conhecidos pelas crianças e elas sentem certa afinidade por eles. 

Porém, justamente por esse motivo, essa estratégia apesar de incentivar as vendas, poderia 

estar prejudicando o reconhecimento da marca fabricante, pois as crianças poderiam estar 

comprando o produto por causa da sua afinidade com o personagem e não por causa da marca 

ou por gostar do produto, podendo até mesmo desconhecer qual é a marca do produto. Assim, 

essa pesquisa teve por objetivo verificar como a inclusão de personagens licenciados nas 

embalagens de produtos alimentícios destinados a crianças atua no reconhecimento de 

marcas, perante consumidores de 6 a 8 anos de idade.  

 

Palavras-chave: Consumo infantil. Desenho animado. Indústria alimentícia. 

 

 

ABSTRACT 

 

Of course the great interest that children have for cartoons and animated films in general and 

the food industry aware of it, just takes advantage of this feature to compose a strategy closer 

to that audience. As a result of technological advances of recent decades, there was a 

facilitation in making film and television productions, with this, the production of cartoons 

and animated films have become much more frequent, and eventually entering the repertoire 

of strategies to promote sales companies. Companies that produce food for children in Brazil 

are strongly the strategy of inclusion of famous cartoon characters in their packaging, in order 

to capture the attention of his audience, because these characters are already known by the 

children and they feel a certain affinity for them. But precisely for this reason, although this 

strategy to encourage sales, could be harming the brand recognition of the manufacturer, 

because children could be buying the product because of its affinity with the character and not 

because of the brand or the like product, and may even be unaware what the label of the 

product. Thus, this study aimed to determine how the inclusion of licensed characters on 

packaging of food products for children works in brand recognition, consumers before 6 to 8 

years old. 

 

Keywords: children's consumption. Cartoon. Food industry. 
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INTRODUÇÃO 

 

Há décadas as crianças são fascinadas por desenhos animados, assistindo-os tanto na 

televisão quanto no cinema, de forma que as animações são participantes de seu cotidiano e 

de seu imaginário, pois 

 

o apelo que esses personagens e celebridades têm no âmbito do público infantil é 

incomensurável. Pesquisas realizadas nos Estados Unidos apontam o poder da 

influência de personagens e heróis da televisão no comportamento e psiquismo nas 

crianças, que tendem a imitá-los (HENRIQUES, 2008, p. 190). 

 

Nas últimas décadas, com o aperfeiçoamento das técnicas de animação 2D e 3D, houve 

uma revolução na indústria cinematográfica, provocando um grande aumento na produção 

dessas animações, tornando-as muito mais numerosas e frequentes nos cinemas. E sendo o 

cinema uma mídia de grande apelo visual, “leva” anualmente milhões de crianças ― o 

principal público dessas produções ― às salas de exibição. Posteriormente, esses mesmos 

filmes passam a ser assistidos (ou re-assistidos), na televisão e em DVDs. Da mesma forma, 

essa revolução facilitou a produção das animações para a televisão, de maneira que elas são 

extremamente mais rápidas e fáceis de se fazer. 

Tendo em mente a identificação que as crianças têm com os personagens animados, as 

indústrias alimentícias infantis têm visto neles, uma oportunidade de aumentar as vendas e 

promover suas marcas, visto que nunca houve uma época que apresentasse tantas empresas 

concorrentes como atualmente.  

Em meio à enorme quantidade de empresas que produzem produtos semelhantes é 

necessário algo que as identifique, e é neste momento que entra o papel da marca. A marca é a 

“cara” da empresa, é ela que permite e distinção entre empresas concorrentes, possibilitando 

que os consumidores identifiquem qual produto estarão adquirindo e qual é sua procedência.    

Desta forma, a marca é um dos principais bens de uma empresa, e como cita Aaker 

(1998, p. 14) “para muitos negócios, o nome da marca e o que ele representa são o seu mais 

importante ativo, a base da vantagem competitiva e de ganhos futuros”, e qualquer 

investimento que a empresa faça vai pesar justamente no seu valor. Sendo assim, muitas 

empresas optam por fazer o licenciamento das animações que são exibidas nos cinemas, com 

a finalidade de os personagens serem estampados nas embalagens de seus produtos. Assim, as 

crianças que já tiveram o contato com o filme, no cinema ou na televisão, tendem a querer 

adquirir os produtos, pois de acordo com Kapferer (1987) os heróis ou personagens são 
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usados justamente por seu valor persuasivo, de forma que se não fosse por esta razão, seria 

inútil o seu uso.  

Porém, por seu alto fator de atenção, e por serem ícones do entretenimento, geram 

bastante visibilidade para si próprios, o que poderia estar entrando em choque justamente com 

o objetivo de identificação de marca, pois os personagens podem ser licenciados para diversas 

empresas, sendo assim, suas imagens não estão ligadas diretamente às empresas que os 

“alugaram” por aquele período. Ou seja, quando o tempo de licenciamento expirar outras 

empresas poderão licenciá-los e assim há possibilidade de atrair todos aqueles consumidores 

que são fiéis aos personagens, mas não necessariamente às marcas que os utilizavam.  

A partir da utilização dessa estratégia, é levantada a questão na qual sua utilização 

poderia estar desviando a atenção da marca para os personagens famosos, deixando assim de 

contribuir para o reconhecimento e fidelização à marca. Por isso, o presente estudo analisa 

como o uso de personagens animados famosos em embalagens de produtos alimentícios 

destinados a crianças atua no reconhecimento e fidelização de marca.  

Por meio dessa análise também foi possível compreender se a compra do produto se deu 

por características físicas do produto, ou pela presença do personagem, além de identificar 

quais características/benefícios uma criança de 6 a 8 anos busca ao escolher um produto 

alimentício. 

Portanto, entender como se dá essa relação entre marca e personagem, cada qual com 

sua identidade atuando na mente do público-alvo, é importante para a área de Publicidade e 

Propaganda, pois possibilita por parte dos publicitários e anunciantes uma visão mais crítica 

sobre as estratégias criativas utilizadas por eles próprios, incentivando-os a ver e pensar nos 

problemas comunicacionais não apenas como algo a ser resolvido a curto prazo, mas sim, 

como uma questão que a longo prazo poderá ser decisivo para o futuro da marca. 

Essa pesquisa foi desenvolvida sob uma metodologia qualitativa, e primeiramente foi 

feito um estudo bibliográfico de assuntos relacionados, a fim de compor o referencial teórico. 

Os assuntos foram divididos nos seguintes tópicos: no primeiro capítulo as marcas e os fatores 

que envolvem sua utilização; no segundo a história do cinema de animação e sua evolução ao 

longo do tempo; e no terceiro capítulo o consumo e os fatores que geram o consumo pelo 

público infantil. 

Após essa etapa, partiu-se para a coleta das informações que responderiam as questões 

propostas, sendo obtidas através discussão com uma amostra do público consumidor dos 

produtos alimentícios em questão. Após isso, os dados foram analisados e foi possível obter-
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se uma conclusão a respeito do efeito causado pelo uso dos personagens animados nas 

embalagens dos produtos alimentícios infantis com as quais as crianças da amostra tiveram 

contato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 1 - MARCAS: IDENTIDADE, RECONHECIMENTO E FIDELIDADE 

 

1.1 RECONHECIMENTO E FIDELIDADE 

 

É possível encontrar evidências da utilização de marcas desde o início da história do 

homem moderno, como por exemplo na Roma antiga, pois segundo Pinho (1996), a figura de 

uma vaca era fixada na fachada de estabelecimentos, a fim de indicar que ali eram 

comercializados produtos laticínios em geral. Já no século XVI, barris de uísque escoceses 

tinham o nome dos produtores gravados a fogo na madeira. Porém, assim como muitos outros 

exemplos que podem ser citados, sua finalidade era apenas identificar o fabricante, ou então 

garantir proteção legal a este. 

O conceito de marca como temos atualmente é bastante recente, tendo adquirido a 

forma atual a partir do século 20, quando as marcas tomaram um papel crucial para as 

estratégias das empresas que produzem bens de consumo. 

 

Ainda neste século, o conceito de marca de comércio evolui para o de marca de 

indústria e de comércio, abrangendo também os produtos individuais. O surgimento 

desse tipo decorre dos avanços da Revolução Industrial, que teve seu início na 

Inglaterra e depois se estendeu a diversos países, obrigando os fabricantes a 

assumirem cada vez mais as funções mercantis antes reservadas exclusivamente aos 

comerciantes. Com os bens sendo produzidos em grande variedade e quantidade, 

novos mercados precisavam ser conquistados e assim apareceram os primeiros 

cartazes publicitários e catálogos de compra, onde figuravam algumas marcas. 

(PINHO, 1996, p.13, grifo do autor) 

 

 Assim, é visto dois grandes marcos na existência de uma marca que identifique uma 

produção industrial, o primeiro, a Revolução Industrial, sendo o período que começa a haver 

disputa por consumidores, e também, mais recentemente, quando houve grande crescimento 

no número de marcas presentes no mercado, que além de apresentarem seus produtos 

tradicionais, ainda lançam centenas de outras linhas de produtos anualmente. Contudo, 

 
as empresas copiam os diferenciais da concorrência muito rapidamente graças à 

tecnologia, e o resultado são produtos e serviços quase idênticos em suas 

características físicas e benefícios. O marketing tem apontado, portanto, para a 

imagem da marca, buscando refletir diferenças emocionais, não palpáveis. 

(CHIMINAZZO, 2008, p. 455) 

 

Mas o que é marca exatamente? Podemos ter um esclarecimento através do seguinte 

trecho:  
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Uma marca é um nome diferenciado e/ou símbolo (tal como um logotipo, marca 

registrada, ou desenho de embalagem) destinado a identificar os bens ou serviços de 

um vendedor ou de um grupo de vendedores e a diferenciar esses bens e serviços 

daqueles dos concorrentes (AAKER, 1998, p. 7). 

 

Mas não é somente isso, pois a conceituação de uma marca como um elemento de 

diferenciação vai muito além, segundo Randazzo, seguindo na mesma linha de abordagem de 

Chiminazzo (2008) 

 
uma marca existe num espaço psicológico, na mente do consumidor. É uma entidade 

perceptual, com conteúdo psíquico definido, que é maleável e dinâmico. A 

publicidade é o meio que nos permite ter acesso à mente do consumidor, criar um 

inventário perceptual de imagens, símbolos e sensações que passam a definir a 

entidade perceptual que chamamos de marca. Dentro desse espaço perceptual da 

marca podemos criar sedutores mundos e personagens míticos que, graças à 

publicidade, ficam associados a nosso produto e que finalmente passam a definir 

nossa marca (RANDAZZO, 1996, p. 27). 

 

E ainda, Sant‟Anna (2002, p. 130) acrescenta que “o seu uso inserido no contexto das 

mensagens e dos meios que a empresa utiliza (anúncios, impressos, veículos de transporte, 

etc.), termina por fixar um significado, em virtude da frequência de sua utilização”.  

É importante mencionar que juntamente com a marca, e sua respectiva comunicação, há 

inúmeros outros fatores agindo em conjunto, como características do produto em si, 

experiências (boas ou ruins) do consumidor com este, embalagem, preço, entre outros. De 

maneira que será a marca que irá agrupar e manter todos esses fatores, permitindo a 

identificação por parte do consumidor, a fim de que ele saiba que tal produto pertence a uma 

empresa em específico, sem precisar necessariamente que ele já tenha tido conhecimento 

desta marca.  

A junção de todas essas características a uma determinada marca, origina o "brand 

equity", definido como  

 
[...] a resultante de todas as qualidades e atributos relacionados a uma marca. O 

poder que ela tem (isolada das características do produto ou serviço) para convencer 

um consumidor a escolhê-la em meio a concorrência, ou seja, tudo de tangível ou 

intangível que uma marca possui, que contribua para seu crescimento e lucratividade 

(STRUNCK, 2003, p. 32). 

 

É por meio da brand equity que os consumidores podem fazer a avaliação do 

custo/benefício de um produto e tomar a decisão pela compra desta ou de outra marca. De de 

acordo com Kotler (2006, p. 149) "O brand equity é mais importante do que os outros 

componentes do valor do cliente nas situações em que os produtos são menos diferenciados e 

possuem um impacto emocional maior". 
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Porém, para que o consumidor possa fazer sua escolha por determinada marca ele 

primeiramente precisa fazer o reconhecimento da marca, que é a "[...] lembrança que o 

consumidor tem de uma marca" (STRUNCK, 2003, p. 32), implicando em uma exposição 

anterior, que pode ser obtida através dos meios de comunicação, no qual o público-alvo pode 

visualizar a marca da empresa. 

O reconhecimento difere-se da identificação, pois é mais amplo; na verdade, este 

engloba também a identificação. Isto ocorre pois o consumidor ao visualizar a marca, a 

identifica, e ao lembrar de já ter visto essa marca anteriormente, há o reconhecimento. Porém, 

segundo Strunck (2003) o reconhecimento não envolve a lembrança de onde o indivíduo viu a 

marca anteriormente, nem a que categoria ela pertence, somente é relevante a lembrança da 

marca. 

Tão importante quanto o processo de reconhecimento, é o conceito de fidelização, que é 

objetivo de todas as marcas, pois como cita Aaker (1998, p. 19) “para qualquer negócio, é 

dispendioso conquistar novos consumidores, e é relativamente barato manter os existentes, 

especialmente quando estes últimos estão satisfeitos com a marca, ou até mesmo gostam 

dela”.  

A fidelização é o processo em que o consumidor identifica em um produto uma 

diferença em relação aos produtos dos concorrentes. Esse diferencial é visto como uma 

vantagem que lhe trará benefícios, assim o consumidor poderá repetir a compra desta marca 

em específico por período indeterminado.  

Os benefícios podem ser tanto físicos (reais), quanto psicológicos, pois de acordo com 

Randazzo (1996, p. 263) "as razões de um consumidor escolher um produto são muitas vezes 

uma complexa mistura de motivos relacionados com o produto e motivos 

psicológicos/emocionais/sociológicos". É papel do publicitário identificar possíveis aspectos a 

serem trabalhados, de forma a demonstrar ao público-alvo os diferenciais da marca, com 

objetivo de torná-lo um consumidor fiel. 

"Dependendo do tipo de negócio, custa de 6 a 10 vezes mais conquistar do que manter 

um consumidor. Assim, normalmente 90% dos lucros vêm das repetições de compra" 

(STRUNCK, 2003, p. 26). Isto ocorre pois as marcas têm que fazer um investimento muito 

maior, com uma exposição prolongada a fim de atrair um novo consumidor, e é por isto que 

os investimentos feitos para conquistar um consumidor devem ser o mais adequados 

possíveis, para não desperdiçar verbas de comunicação e se ter um resultado efetivo. 
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Dentre esses investimentos, Strunck (2003, p. 35) afirma que "nenhum investimento de 

comunicação é mais compensador do que o da embalagem". Isto porque ela agrega diversas 

funções, as quais têm papeis cruciais para as empresas anunciantes e também contribuem para 

fidelidade do consumidor. 

 

1.2 EMBALAGEM 

 

Além do logotipo do fabricante, há outros elementos visuais também presentes nas 

embalagens, e que contemplam diferentes objetivos. Entre esses, estão por exemplo textos, 

ilustrações e fotografias. Esses elementos têm a função de transmitir diversas informações, na 

tentativa incentivar a compra do produto, que é uma necessidade atual. 

Embalagens criadas na antiguidade, por exemplo, tinham apenas duas finalidades: 

proteger e transportar produtos, 

  
há registros arqueológicos de "embalagens"  que datam de 2200 a.C. Essas primeiras 

"embalagens" utilizavam-se exclusivamente de materiais naturais disponíveis na 

época, como couro, entranhas de animais, frutos, folhas e outras fibras vegetais. Isso 

possibilitou ao ser humano, entre outras vantagens, prolongar a duração das caçadas 

sem ficar faminto e sedento (NEGRÃO; CAMARGO, 2008, p. 24). 
 

Mas assim como a marca, as embalagens tiveram sua função transformada ao longo do tempo, 

agregando novas utilidades, até chegar à uma das suas principais funções que é qualificar o 

seu conteúdo. 

 
Não se trata apenas de um trabalho de criação artística, mas a imagem final de tudo 

o que foi realizado até aquele momento, e o vínculo definitivo do produto da cadeia 

produtiva com o consumidor final, pois a embalagem carrega também a imagem das 

empresas que a produziram e a marca de seu fabricante. (MESTRINER, 2002, p. 4). 

 

 É visto então que a embalagem desempenha uma função de extrema importância 

quanto à diferenciação perante a concorrência, pois é com a embalagem que o consumidor 

tem o primeiro contato. 

Em uma observação primária, a embalagem serve como um invólucro para o produto, 

porém ao ampliarmos mais nossa visão, veremos que  "ela tem a capacidade de transformar 

simples produtos em objetos do desejo, criando no consumidor um impulso de compra que 

dura décimos de segundo - mas que é decisivo" (NIEMEYER, 2002, p. 33). Além disso, ela 

dá todo o suporte para a identidade visual do fabricante.  

A identidade visual é composta por elementos como a marca, cores-padrão, ilustrações, 

nome, e forma de organização estética. Como função, a identidade visual é 
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o conjunto de elementos gráficos que irão formalizar a personalidade visual de um 

nome, idéia, produto ou serviço. Esses elementos agem mais ou menos como as 

roupas e as formas de as pessoas se comportarem. Devem informar, 

substancialmente, à primeira vista. Estabelecer com quem os vê um nível ideal de 

comunicação (STRUNCK, 2003, p. 57). 

 

Em outras palavras, o conjunto dos elementos visuais que compõem a marca tem por 

objetivo a diferenciação entre os concorrentes, que são muito semelhantes. Assim, a 

identidade visual torna essa marca única, de forma que o consumidor possa reconhecê-la, e 

conectar àquela representação visual seus benefícios, tanto físicos quanto psicológicos. 

A identidade visual, no que se refere a embalagens toma ainda maior importância, pois 

segundo Negrão e Camargo (2008, p. 27), no cenário nacional "70% das aquisições feitas pelo 

consumidor resultam de decisões tomadas no ponto-de-venda". Em muitos casos, o 

reconhecimento se dá primeiramente pela visualização da embalagem, para então se ter a 

confirmação com a visualização da marca ao observar com maior atenção o produto. A 

embalagem pode ser até mesmo um fator de atenção, como é o caso do produto removedor de 

manchas Vanish, que apresenta um embalagem com predominância de uma cor "magenta", 

que atrai a atenção e se diferencia dos concorrentes. 

Desta maneira, são nas prateleiras que os produtos disputam entre si por atenção, 

jogando com suas "armas visuais", além de tentar causar o reconhecimento por parte do 

consumidor com a comunicação utilizada anteriormente em outras mídias. 

  É possível observar casos em que empresas resolvem mudar o layout das embalagens 

de seus produtos e os clientes tendem a encontrar dificuldade em localizá-los no ponto de 

venda. Isto ocorre porque houve dissonância em relação à imagem que o consumidor tinha em 

sua memória. Desta forma, ele terá que localizar o produto procurando apenas pela marca, isto 

se ele não desistir de localizá-lo e escolher outra marca qualquer que esteja ao seu alcance, o 

que demonstra mais uma vez a importância do reconhecimento visual da marca para a decisão 

de compra. 

 

1.2.1 Ilustração 

 

Na publicidade, é recorrente a utilização de ilustrações de personagens em embalagens 

de produtos, isto porque são fatores de atenção, sejam pelas suas cores, formas ou significados 

que trazem ao consumidor. Esse tipo de ilustração divide-se em dois grupos: sendo um dos 

personagens licenciados e o outro, dos os personagens de propriedade das marcas.  
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O segundo grupo, como é de propriedade das marcas, faz parte de sua identidade, como 

por exemplo o gênio da marca Chamyto (figura 1), o Peru da Sadia (figura 2) ou o “Bocão” da 

Royal (figura 3).  Logo, a utilização deles contribui para o reconhecimento da marca, pois eles 

estão associados unicamente à mesma.  

                                      

Figura 1 - Gênio do Chamyto
1
              Figura 2 - Peru da Sadia

2
                      Figura 3 - Bocão da Royal

3
 

     

Já os personagens licenciados, são aqueles aos quais empresas pagam para poderem 

utilizá-los em seus anúncios e/ou embalagens, e mais comumente são vindos de desenhos 

animados ou então de filmes de animação, sendo que "a cada animação infantil lançada nos 

cinemas, é cada vez mais frequente o número de personagens licenciados que figuram nas 

caixas de cereais, encabeçando promoções, jogos e brindes" (NEGRÃO; CAMARGO, 2008, 

p. 33). São exemplos de personagens licenciados: “Ben 10” (figura 4), Bob Esponja (figura 

5), Shrek (figura 6), Toy Story (figura 7), entre outros. 

  

          Figura 4 - Ben 10
4
         Figura 5 - Bob Esponja

5
             Figura 6 - Shrek

6
           Figura 7 - Toy Story

7
 

 

                                                 
1
 Fonte: http://www.resources-teachers.info/portugues/wp-content/uploads/2010/02/Chamyto.png 

2
 Fonte: http://aletp.com/wp-content/uploads/2007/10/lequetreque_peru_sadia.jpg  

3
 Fonte: http://www.compart.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/06/bocao-royal-300x225.jpg 

4
 Fonte: http://www.ondecomprar.net/wp-content/uploads/2008/10/foto_do_ben10.jpg 

5
 Fonte: http://bobesponjabrasil.files.wordpress.com/2011/02/bob-esponja.png 

6
 Fonte: http://blog.danielflorencio.com/wp-content/uploads/2008/01/pic22704.jpg 

7
 Fonte: http://1.bp.blogspot.com/_EoqxAWhfoHU/TB_L3POvUOI/AAAAAAAAKIk/ZR8zjl 

R2cLM/s1600/toy_story_front.jpg 
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De acordo com Strunck (2003, p. 42) "o negócio do licenciamento teve origem em 

Hollywood, onde os estúdios tinham os direitos de imagem sobre os personagens dos 

desenhos animados", sendo evidente que os personagens licenciados são de grande apelo 

visual, pois já contam com uma identidade pré-estabelecida. Esta estratégia para as empresas 

que licenciam seus personagens são um grande negócio, pois de acordo com Strunck (2003), 

ela permite lucros, e a expansão da marca para outros segmentos. Porém, para a publicidade 

das marcas que estão pagando para utilizar os personagens, tal estratégia deve ser utilizada 

com consciência, pois como os personagens carregam primeiramente em sua significação a 

função de entretenimento, sua utilização deve ser bem planejada. Isto porque “a finalidade da 

publicidade não é recrear nem divertir, mas sim fazer com que um produto ou uma marca se 

tornem interessantes. Não raras vezes nos esquecemos de que a sedução não implica o desejo 

de se comprar” (KAPFERER, 1987, p. 121);  

E ainda, partindo deste princípio,  

 

a ilustração de um anúncio tem de servir para reforçar os valores de atenção, de 

compreensão, de memorabilidade e de credibilidade do texto, e só tem interesse na 

medida em que aumenta o rendimento do texto não ilustrado, pois ilustração pode 

ser inútil e até prejudicial (SANT‟ANNA, 2002, p. 180). 

 

Sendo assim, como acontece em um anúncio publicitário, o personagem licenciado - 

vindo principalmente da TV ou do cinema - que estampar uma embalagem, deve cumprir seu 

papel comunicacional, não estando lá apenas como um “enfeite”, mas sim, para agregar seu 

valor cultural ao produto e colaborar para o reconhecimento e venda dessa marca.  



 

CAPÍTULO 2 - ANIMAÇÃO 

 

2.1 HISTÓRIA DOS DESENHOS ANIMADOS E DO CINEMA DE ANIMAÇÃO  

 

Apesar de tecnicamente os desenhos animados e o cinema de animação só se tornarem 

realidade no século XX, desde o surgimento do homem ele apresenta certa relação com a 

animação. Segundo Câmara (2005, p. 8) “desde os primeiros desenhos pré-históricos que o 

ser humano procura captar o movimento através de séries de desenhos [...]”, esses desenhos, 

também chamados de “desenhos rupestres” tinham como tema animais selvagens, caçadas, 

entre outros momentos que eram parte de seu contexto social. 

Ao longo da evolução do homem, o desenho sempre esteve presente no seu cotidiano, 

podendo ser visto no interior de pirâmides egípcias, em vasos da Grécia antiga, entre outros 

locais e objetos de diferentes culturas, porém, sempre representado de forma estática. Foi no 

início do século XIX, que de acordo com Câmara (2005, p. 8), “o inglês Peter Mark Roget 

chegou à conclusão de que «todo movimento se podia decompor numa série de imagens 

fixas» descobrindo assim o princípio da «persistência da visão»” [sic], que é “uma 

característica do olho humano que faz com que uma imagem permaneça fixa na retina por 

algumas frações de segundo, mesmo depois de não estarmos mais olhando para ela” 

(SABADIN, 2000, p. 29), e sem a qual tanto o cinema quanto a animação seriam inviáveis, 

pois veríamos apenas a projeção de imagens fixas, sem que tivéssemos ilusão de movimento. 

Mesmo o desenho de animação e o cinema tendo diversas características em comum, 

como tecnologias e princípios de movimento, eles diferem-se por outras, como sua 

linguagem, e principalmente pela técnica utilizada para sua confecção. Enquanto o cinema 

utiliza a fotografia como base, a animação utiliza técnicas de desenho. 

 
A partir de 1906 começam a surgir experiências mais interessantes nesta área. É 

neste ano que a Vitagraph produz Humorous Phases of Funny Faces, de J. Stuart 

Blackton, curta-metragem que mostra um artista criando um desenho que de repente 

ganha vida prórpria. Interessante, mas bem distante dos desenhos mais “animados” 

que viriam a seguir (SABADIN, 2000, p. 187). 

 

Em 1908 o francês Émile Cohl lança a animação “Fantasmagorie”, com duração de 1 

minuto e 57 segundos, sendo o primeiro desenho interpretado por personagens animados e 

também a contar uma história. De acordo com Câmara (2005, p. 9), “[...] Émile Cohl é 

considerado por muitos historiadores o verdadeiro pai dos desenhos animados”. 
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Além desses desenhos de animação, surgiram diversos outros experimentos a fim de 

testar outras formas de fazer animação. Foram inventados inúmeros aparelhos ópticos, que 

através da passagem de imagens sequenciais em certa velocidade, davam impressão de 

movimento. Uma invenção que merece destaque - usada até os dias atuais - são folhas de 

acetato, nas quais os desenhos eram feitos de forma muito mais rápida, pois o background (ou 

cenário) ficava fixo, e o que fosse animado, era desenhado sobre as folhas, que eram 

translúcidas. Isso foi um importante passo para agilizar o processo de animação. 

"Na primeira década do século, a animação se desenvolve como técnica, arte e 

indústria" (SABADIN, 2000, p. 189), pois foi quando foram criados diversos desenhos 

animados importantes para a indústria da animação.  

 

Antes da entrada de Walt Disney no mundo animado, o personagem de desenho que 

mais fama conquistou, tornando-se um verdadeiro astro da „era muda‟ pré-Disney, 

foi certamente aquele do qual muitos ainda se lembram bem: o gato Félix (NADER, 

2001, p. 55). 

 

Porém, segundo o mesmo autor, “[...] foi Walt Disney, que ousando seguir os seus 

sentimentos, conseguiu transformar a animação, então um segmento inexpressivo da indústria 

do entretenimento, em uma nova forma de arte” (NADER, 2001, p. 53). 

Em 1928, “Walt Disney realiza o primeiro filme de animação sonoro com o rato Mickey 

como protagonista, intitulado O Barco a Vapor Willie (Steamboat Willie). Com uma duração 

de 7 minutos e 45 segundos [...]” (CÂMARA, 2005, p. 11). Além disso, em 1932 “o primeiro 

filme de animação a cores vem, também, dos estúdios Disney. Árvores e Flores (Flowers and 

trees) foi o primeiro filme a usar o processo Technicolor” (Ibid, 2005, p. 11). 

Com todas essas inovações tecnológicas que  passariam a estar presentes nos desenhos 

animados, a indústria da animação continuou com novas produções, além de ter a inclusão de 

novas técnicas, como o multiplano
8
 em 1937, citado por Câmara (2005). Porém, nenhuma 

seria tão importante quanto a tecnologia de CGI (Computação Gráfica), que acelerou a 

produção, possibilitou novas formas de fazer cinema e animação e criou todo um mercado 

novo. Segundo Susin (2008), em 1992 teve início a primeiro filme de animação de origem 

totalmente digital, intitulada Cassiopéia, sendo uma produção brasileira. Porém, esta perderia 

seu título para a gigante Pixar, que em parceria com a Disney viria a lançar o filme de 

animação 3D Toy Story, que apesar de ter começado sua produção posteriormente ao 

                                                 
8
 Consiste em um sistema de filmagem que utiliza diferentes níveis, dando profundidade de campo às animações 

bidimensionais. 
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Cassiopéia, lançou primeiro sua animação nos cinemas. Após o imenso sucesso de Toy Story, 

Pixar e Disney prosseguiram com o lançamento de diversos outros filmes de animação, como 

Toy Story 2, Vida de Inseto, Monstros S.A., Carros, entre outros. Também entrou no mercado 

de animação outra “gigante”, a Dream Works, trazendo sucessos como Shrek e Kung Fu 

Panga. 

Mas apesar da importante invenção da CGI, no início do século XX, foi antes disso que 

ocorreu outro acontecimento fundamental, por volta da década de 1920, de acordo com Nader 

(2001), iniciou-se outra fase da indústria do cinema de animação. Foi quando Sullivan, que 

era proprietário de um estúdio de Nova York começou a explorar comercialmente seu 

trabalho como uma "marca", precedendo até mesmo o inovador Walt Disney. Desta forma, foi 

a partir deste momento, que muitas outras empresas também começaram a tirar proveito 

financeiro de suas animações, utilizando outras formas de comercialização além de apenas a 

venda de ingressos para o cinema; iniciaram assim, os licenciamentos de personagens. Criou-

se então toda uma nova indústria de consumo, com produção em alta escala de animações 

tanto 3D quanto 2D (para cinema, TV e Mídias como DVD e Blue-Ray), que hoje são 

exploradas comercialmente de inúmeras formas, e são sucesso de bilheterias no mundo todo, 

principalmente entre o público infantil. 

A exploração das animações nos canais de televisão ainda seguiram um outro caminho; 

com a facilitação dessas produções, elas começaram a compor grande parte da programação 

da TV, em certas faixas horárias do dia. Nesses períodos, as animações são muito usadas por 

serem apreciadas pelas crianças, e assim trazerem grande audiência. Porém, as animações 

ainda tinham uma veiculação restrita, porque a programação dos canais deveria conter 

material diversificado, a fim de atingir uma gama de público de idades variadas. Mas houve 

um acontecimento que favoreceu em muito a indústria dos desenhos animados, pois 

 

a década de 1990 no Brasil foi marcada pela implantação da Internet e da instalação 

da TV por assinatura. Além das redes de televisão, o Brasil estava se tornando uma 

sociedade em rede por meio das infovias. No final dos anos 1990 as principais 

cidades brasileiras eram cortadas por uma nova rede de tubulação levando os cabos 

co-axiais a empresas, condomínios e residências para instalar a TV por assinatura a 

cabo. Concomitantemente. eram lançadas as TVs por assinatura através do sistema 

CATV, com os sinais captados por antenas individuais (GONTIJO, 2004, p. 424). 

 

A partir desse momento, começou uma nova fase tanto para a televisão brasileira, 

quanto para os consumidores. A implementação da televisão por assinatura no Brasil abriu 

uma nova possibilidade de informação, a informação especializada. Segundo Possebon (2009, 



19 

 

p. 13) "[...] a TV por assinatura foi o laboratório onde a segmentação, a interação e a 

personalização da informação, hoje tão em voga no mundo da internet, foram testados".  Essa 

segmentação se dá através de canais destinados a tipos específicos de programação, como por 

exemplo, filmes, música e shows, notícias, e programação infantil. 

Atualmente, dentre os canais de programação infantil disponíveis no Brasil, podemos 

citar "Cartoon Network", "Nickelodeon", "Disney Channel", "Disney XD" e "Boomerang". A 

maioria deles transmite quase que somente desenhos animados e filmes de animação como 

sua programação. Dessa forma, é visto que esses canais foram concebidos especialmente para 

o público infantil; a partir disso, tudo o que é apresentado nesses canais é realizado de 

maneira a adequar-se às crianças. Até mesmo a publicidade desses canais é voltada somente 

para produtos da faixa etária dos telespectadores, sendo anunciados diversos tipos de 

brinquedos e alimentos como salgadinhos, bolachas recheadas, entre outros doces e salgados. 

Andrea Pinotti, diretora de marketing institucional do Itaú Unibanco ainda complementa com 

a seguinte citação: 

 

A TV por assinatura é, hoje, uma ferramenta indispensável para o mercado 

publicitário. Ela oferece não só a possibilidade de se determinar com mais precisão o 

público que será impactado, como também uma programação variada, com vasta 

gama de opções para o planejamento estratégico das empresas (ABTA, 2009, p. 46) 

 

Isso só reafirma a TV por assinatura como um importante veículo publicitário. De 

acordo com a Associação Brasileira de TV por Assinatura (2009, p. 14) "a TV por assinatura 

segue em sua tendência de crescimento acelerado no Brasil. A base de assinantes já atinge 6,3 

milhões de domicílios, uma evolução de 14,5% em relação a 2007, alcançando mais de 21 

milhões de pessoas". Em relação ao perfil desse público, de acordo com a ABTA (2009), 

dados do IBOPE - de janeiro a dezembro de 2008 - revelam que de todos os indivíduos que 

têm TV por assinatura, 13% são crianças de 04 a 11 anos, que são o público-alvo dos 

desenhos animados e filmes de animação. 

Tudo isso só demonstra a popularização desse tipo de TV, que seguindo a tendência de 

crescimento em que se encontra, só tende a aumentar, multiplicando também o número de 

telespectadores crianças. Estas crianças, ao assistirem aos canais de programação infantil, 

passarão também a serem expostas às propagandas que veiculam lá e que apresentam os 

personagens, de maneira que a publicidade desses canais conta com o fato de que as crianças 

estão sendo educadas dentro de uma sociedade que apresenta uma cultura de consumo, e desta 

forma, como qualquer outra pessoa, elas desejam produtos e querem consumir. 



 

CAPÍTULO 3 - CONSUMO 

 

3.1 CONSUMO 

 

A gama de produtos e serviços disponíveis em nossa sociedade é imensa, e a cada dia se 

renova e aumenta ainda mais; Por consequência, temos o consumo, que não é algo que ocorre 

de forma inexplicável, pois está ligado diretamente ao nosso modo de vida, que segue o 

sistema capitalista. 

A produção abundante e sua absorção, bases do capitalismo, originaram a chamada 

"cultura do consumo". Esta "foi, na verdade, parte da própria construção do mundo moderno" 

(SLATER, 2002, p. 18). Foi assim, pois ela colaborou para moldar nossa sociedade, de 

maneira que o mundo que é visto atualmente, é pelo menos em parte, resultado dessa cultura 

de consumo. 

O homem vê e se utiliza do consumo de bens materiais como uma forma de encontrar a 

felicidade, e assim acaba consumindo muito. Nesse sentido,  

 
[...] o consumo desempenha um papel fundamental, pois por um lado ele ajuda os 

indivíduos a perseguir um ideal de bem-estar, que tende a se auto-alimentar, 

colocando sempre mais adiante as exigências e o horizonte da própria satisfação, e, 

por outro, permite às marcas justificar o seu papel e o seu valor auxiliar, 

conseguindo antecipar e interpretar com precisão e criatividade estas expectativas 

(SEMPRINI, 2006, p. 64). 

 

 

Além disso, "a cultura do consumo define um sistema em que o consumo é dominado 

pelo consumo de mercadorias, e onde a reprodução cultural é geralmente compreendida como 

algo a ser realizado por meio do exercício do livre arbítrio pessoal da esfera privada da vida 

cotidiana." (SLATER, 2002, p. 17). A sociedade vê o consumo como uma forma de a pessoa 

demonstrar que é livre, consumindo o que quiser, quando bem entender. Porém, apesar da 

sociedade ver o consumo com uma expressão do livre arbítrio, todos desejam em conjunto, ou 

seja, mercadorias e marcas são adoradas de forma coletiva, fazendo com que a expressão do 

eu individual fique presa nessa coletividade.  

 
Se é normal que vivamos nossos desejos em referência coletiva, a publicidade se 

dedica, todavia, a transformar tal constância na dimensão sistemática do desejo. Ela 

não se fia na espontaneidade das necessidades individuais, prefere controlá-las pelo 

funcionamento do coletivo e pela cristalização da consciência sobre esse coletivo 

puro (ADORNO et al, 2000, p. 299). 
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Assim, a publicidade cria a ilusão da individualidade, mas ao mesmo tempo incita a consumir 

em conjunto. 

Mas não estamos falando dos itens básicos para a sobrevivência, porque "só acima 

desse nível é que as sociedades sustentam aquela opção 'cultural', intencional, entre os bens 

desejáveis que é característica da cultura do consumo" (SLATER, 2002, p. 25). A principal 

característica do consumo, aquilo que o faz sempre estar sendo impulsionado, é que 

 

nossa cultura nos induz a pensar em nossos desejos a cada minuto do dia: quero isso, 

isso e isso. Mesmo assim, no fundo de nossas mentes, há sempre uma pontada de 

angústia, alguma ansiedade enigmática, uma sensação de que aquilo que realmente 

nos traria satisfação ainda não foi identificado nem inventado (DAVIS, 2003, p. 15, 

grifo do autor) 

 

Mas isso só ocorre porque em nossa cultura, quando consumimos um produto, não é ele 

que está sendo consumido, mas sim o seu significado, isto porque, "cada produto na sociedade 

de consumo simboliza alguma coisa. Os símbolos são incorporados à infinidade de bens de 

consumo disponíveis no mercado sob a ação direta dos meios de comunicação de massa" 

(PIETROCOLLA, 1987, p. 40). 

O símbolos representam diversos valores para o homem, como status, poder, beleza, 

entre outros. "Esses valores se manifestam através das novas necessidades criadas pelo 

sistema, alimentadas pela propaganda e publicidade e vivenciadas pelo homem [...]" 

(PIETROCOLLA, 1987, p. 39). 

 Esse é o principal segredo, é essa transformação dos valores culturais em signos o que 

permite à publicidade sempre buscar novos argumentos que no momento visem preencher 

essa lacuna que o ser humano têm de sempre estar em busca da plena realização e/ou da 

felicidade. 

 

3.2 A CULTURA DA PUBLICIDADE 

 

A cultura por definição geral é "[...] o conjunto de processos sociais de produção, 

circulação e consumo da significação na vida social" (CANCLINI, 2005, p. 41), ou ainda "[...] 

exprime um complexo sistema de valores, crenças, costumes e ideais de uma determinada 

sociedade [...]" (BERTINI, 2008, p. 23), sendo o conjunto dessas diversas características que 

geram o perfil de uma população e respectivamente seu modo de ser e agir, diferenciando-se 

em certos aspectos de outras sociedades. 
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A transmissão da cultura entre as pessoas se dá de diversas formas, como por exemplo 

de forma oral e direta entre os indivíduos, e também, de acordo com Bertini (2008) através de 

qualquer expressão ou manifestação artística. Porém, em uma sociedade tão grande e 

complexa como a nossa, são necessárias formas de transmissão de informações mais efetivas, 

alcançando em massa, quase a totalidade a população; assim, para a reprodução ou mudanças 

no campo das práticas culturais são utilizados os meios de comunicação, como rádio, 

televisão, jornal, internet, entre outros. 

 
O rádio e a televisão, pelo fato de seu caráter onipresente, de seu poder de sugestão, 

de seu nível relativamente grande de acessibilidade, de sua inserção estreita e 

familiar nos quadros da vida moderna, constitui um dos fatores fundamentais da 

cultura de massas e concentram, nas mãos de alguns, a educação adulta da grande 

massa (MOLES et al, 1973, p. 14). 

 

Nesses meios circulam informações dos mais variados tipos, e juntamente, também se 

encontra a cultura da sociedade, sendo transmitida através dos diversos tipos de programação, 

como por exemplo programas de esporte, auditório, entrevistas, documentários, filmes e 

desenhos animados. Algumas das informações transmitidas encontram-se sob a forma de 

publicidade e propaganda, e apesar de terem um viés comercial, também propagam a cultura, 

podendo ser visualizadas entre a grade de programação normal das emissoras de TV, nos 

anúncios veiculados nos jornais e nas revistas, e em outras mais peças publicitárias. 

O que é importante salientar, é que a cultura pode ser encontrada em todos esses 

"lugares" e em diversos outros, pois MOWEN; MINOR (2003, p. 293) afirma que os padrões 

de comportamento adquiridos na sociedade "[...] são transmitidos simbolicamente aos 

membros de uma determinada sociedade por meio da linguagem e de outros meios". Desta 

forma, até mesmo a linguagem, e as gírias que foram utilizada no momento, para repassar as 

informações à população, carregam consigo traços da cultura em que a mensagem está 

inserida. Assim, as produções publicitárias são todas dotadas da cultura da sociedade, seja por 

causa da sua linguagem visual/sonora, da música, das roupas, das interpretações das falas, dos 

desenhos e das fotos. 

Essa característica da cultura ser transmitida pelas formas de comunicação entre outros 

meios é o que faz alguns autores defenderem a idéia de uma cultura global, onde todos, ou 

quase todos os indivíduos compartilham de certa forma da mesma cultura. Canclini (2005, p. 

41) afirma que "[...] dizer que a cultura é uma instância simbólica na qual cada grupo organiza 

sua identidade é dizer muito pouco nas atuais condições de comunicação globalizada". 

Canclini baseia-se no argumento de que  
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nesta época, nosso bairro, nossa cidade, nossa nação são cenários de identificação, 

de produção e reprodução da cultura. A partir deles, no entanto, apropriamo-nos de 

outros repertórios disponíveis no mundo, que nos chegam quando compramos 

produtos importados no supermercado, quando ligamos a televisão ou passamos de 

um país para outro como turistas ou migrantes (CANCLINI, 2005, p. 43). 

 

Esse argumento demonstra a proximidade entre bens de consumo, da cultura, dos meios de 

comunicação e também da publicidade, e que todos eles se unem para formar complexos 

sistemas de significação e de transmissão mundial de informações. 

A relação da publicidade com a cultura é tão próxima, que por diversas vezes ela mesma 

cria produtos culturais. Prova disso, é que segundo Mowen; Minor (2003, p. 298) “como meio 

de comunicação, a televisão gera cultura popular. Na verdade, um estudioso argumentou que 

a televisão tem se tornado um símbolo da cultura popular por excelência e uma fonte essencial 

de novos valores e ideias". Para entender isso, basta recordarmos de comerciais que 

originaram "bordões" na cultura popular, sendo lembrados pela população, comentados, ou 

até mesmo imitados e reproduzidos no dia-a-dia, como frases de efeito, figurinos, entre 

outros. 

Nesse argumento, também está inclusa a mídia cinema, pois televisão e cinema 

compartilham em grande quantidade das mesmas produções, uma vez que muitas vezes as 

produções do cinema, posteriormente acabam indo parar na programação dos canais de TV, 

ou então são feitas versões para o cinema, de programas que passavam primeiramente e 

exclusivamente na TV. 

 Isoladamente, a publicidade é uma ferramenta de negócios, e como tal, apresenta fins 

comerciais, sendo atividade fundamental para a sobrevivência das sociedades capitalistas. 

Marcondes (1985, p. 73) menciona que “a característica da sociedade capitalista em que 

vivemos é a de transformar todos os objetos em mercadorias”. Assim, a publicidade deve ser 

capaz de diferenciar essas mercadorias das demais, isto porque  

 

[...] todo criativo é pago para maximizar o investimento em publicidade ou 

estabelecer a melhor relação custo/benefício para seus clientes. Aliás, é este, 

exatamente, o conceito que as agências criativas vendem: um anúncio criativo é 

sempre mais barato que um anúncio convencional, embora essa avaliação não se 

expresse em números absolutos. Ou seja, um anúncio criativo pode até custar mais 

que um convencional, em compensação será sempre mais eficiente. (VIEIRA, 2003, 

p. 29) 

 

Desta forma, a publicidade necessita de alguma ferramenta para estabelecer um elo com 

os diferentes públicos-alvo, e se aproximar desses; assim, recorre à cultura e aos meios de 

comunicação de massa, visto que “a propaganda é um canal por meio do qual o significado 
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emana do mundo culturalmente constituído direto para os produtos de consumo” (MOWEN; 

MINOR, 2003, p. 298). Também é de importância o fato de que a cultura (composta também 

pelas artes), é presente no cotidiano das pessoas sendo de grande interesse delas, além de que  

 

a cultura dá forma a tudo o que as pessoas fazem, desejam e são. A cultura e os 

valores culturais dos clientes influenciam seus objetivos e, consequentemente, o que 

eles desejam em termos de produtos (SHETH; MITTAL; NEWMAN, 2001, p. 63). 

 

A influência da cultura sobre nosso comportamento tem proporções tão grandes que 

Davis (2003, p. 18) chega a afirmar que "até mesmo a política externa e os padrões de nossa 

vida sexual são manipulados pela dominação das pesquisas de mercado, dos anúncios e das 

tendências". Não que as pessoas sejam objetos prontos  para serem manipulados, porém  isso 

vem em função da nossa  ligação com os valores dos grupos da sociedade nos quais estamos 

inseridos, e suas culturas, onde nosso comportamento é ao menos em parte modelado pelo 

pensamento coletivo, gerando padrões de pensamento, como por exemplo padrões de beleza 

aceitos. Também, "as tendências sociais são importantes porque refletem os valores da 

sociedade e têm um impacto considerável no comportamento - inclusive o comportamento do 

consumidor" (RANDAZZO, 1996, p. 278). 

Segundo Guzmán (1993), principalmente a publicidade se apropria do conteúdo cultural 

dominante, com a utilização de símbolos, mitos e crenças, com objetivo de gerar identificação 

e projeção por parte dos consumidores-alvo e assim conduzir ao consumo. Complementando 

este pensamento, Sampaio afirma que 

 

a propaganda opera, em certa medida, de modo parasitório com os demais sistemas e 

ao próprio sistema da mídia, apropriando-se de seus produtos culturais e 

incorporando-os às suas próprias comunicações. 

A mesclagem de elementos oriundos de outros gêneros na propaganda, tais como 

figuras e padrões estéticos do desenho animado, linguagem e padrões da MTV, 

elementos da narrativa fílmica, de textos literários, do jornalismo, entre outros, 

atesta a centralidade da observação seletiva como mecanismo operatório básico da 

propaganda (SAMPAIO, 2000, p. 118). 

  

Assim, é possível observar como a publicidade se utiliza dos meios de comunicação e se 

relaciona com a cultura, influenciando e sendo influenciada por ela. É uma ligação de plena 

“afinação” uma em relação à outra, a fim de que o público-alvo se identifique e venha a ter 

atitudes favoráveis ao consumo de produtos e serviços anunciados. 

Além disso, segundo Moles (1973), com o passar do tempo, nós percebemos a 

importância de saber como os indivíduos recebem as mensagens enviadas pelos meios de 
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comunicação, e como isso influencia em suas vidas. Também é compreendido como essa 

recepção varia em função de idade, sexo, profissão e meios sociais no qual o indivíduo está 

inserido, devendo ser analisada nesse contexto. 

 

3.3 CONSUMIDOR INFANTIL E INDÚSTRIA 

 

Ao se falar em consumidor infantil, primeiramente é preciso entender que isso é algo 

relativamente novo na nossa cultura. Há algumas décadas atrás não existia tamanha gama de 

produtos voltados especificamente para o público infantil, e os que existiam, não tinham todo 

apelo visual que encontramos agora.   

Desde esta época, a criança sempre foi tratada pela mídia e pela indústria como 

secundária, pois eram os pais que decidiam as compras e a opinião de seus filhos pequenos 

pouco iam influir na decisão final. 

O que se observa atualmente é uma situação completamente contrária: há toda uma 

indústria para dar suporte às “necessidades” do público infantil, sendo que as crianças 

exercem grande influência na decisão final na compra de muitos produtos, inclusive dos 

produtos comprados para a família. 

As crianças nunca estiveram tanto em foco pela indústria de bens de consumo como é 

visto nos últimos anos, pois 

 

a criança pode encontrar o Snoopy no seu sabonete, tomar café da manhã com o 

Mickey ou a Minnie no seu copo e pratinhos, levar a Xuxa na sua mochila ao sair, 

ter a Angélica nas suas sandalinhas, conviver com inúmeras figuras de desenho no 

seu material escolar e pode se divertir durante o dia com uma infinidade de heróis e 

monstros dos seus filmes prediletos, tais como Power Rangers, Batman & Robin, 

Guerreiras Mágicas, etc. 

Cansada do seu dia, ela pode finalmente adormecer abraçada com uma Nana Nenen 

da Eliana (SAMPAIO, 2000, p. 157, grifo do autor) 

 

A situação exposta pelo autor é um reflexo causado por diversos fatores, tanto pelas mudanças 

no comportamento da sociedade como pelo aperfeiçoamento industrial e tecnológico. 

Atualmente é extremamente fácil e rápido para as empresas produzirem materiais com 

conteúdo da cultura de entretenimento, pois os avanços nos processos de produção tornaram 

possíveis a fabricação de milhares de réplicas de produtos. Além disso, a nossa cultura de 

consumo foi aos poucos sendo passada também para o público infantil, que ao observarem 

seus pais, também aprendem seus modos de agir e consumir. 
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Atuando em conjunto com esses fatores, há a influência dos meios de comunicação de 

massa, onde a indústria encontrou uma oportunidade para lucrar, descobrindo a importância 

que a criança poderia vir a ter como propulsora de vendas. Assim, a propaganda veio a 

analisar e identificar como conquistar a atenção desse público, o que a levou a recair sua visão 

sobre o entretenimento, de maneira que os desenhos animados e filmes de animação, 

desenvolvidos inicialmente apenas como divertimento para as crianças, viriam a se tornar uma 

das principais “armas” da publicidade destinada ao consumo infantil.  

Seu uso se aproveita da tendência que essas produções têm de serem vistas pelo público 

infantil diversas vezes, e em diferentes mídias, podendo ser inicialmente nos cinemas ou na 

televisão, e posteriormente em DVDs, revistas, entre outros. Essa estratégia se justifica, pois 

segundo Kapferer (1987, p. 120) “a simples repetição de estímulos neutros à partida, tem 

como efeito, com o tempo, torná-los agradáveis. Gera-se mentalmente uma espécie de 

proximidade, uma familiaridade geradora de atitudes favoráveis”. É importante salientar que 

os estímulos seriam neutros em um primeiro momento, pois os personagens propriamente 

ditos são integrantes de produções na área do entretenimento e não “vendedores de produtos”. 

Essa prática prosperou em parte porque 

 

Em meados da década de 80, verifica-se a explosão dos programas infantis e o 

crescimento de sua importância na mídia. Nas publicações especializadas da área de 

propaganda e marketing, a “síndrome infantil” é identificada. A criança e o 

adolescente deixam de ser uma questão de interesse particular de pais e educadores, 

tornando-se alvo do interesse da propaganda, particularmente da publicidade, e do 

marketing. (SAMPAIO, 2000, p. 147, grifo do autor). 

 

É possível observar que foi no decorrer de um curto período de tempo que ocorreu essa 

reviravolta na indústria de consumo, e que segundo Giglio (2002, p. 216) “[...] cada vez mais 

cedo os jovens estão decidindo o que consumir. O consumidor infantil (na faixa dos três aos 

dez anos) é um grande mercado que já decide por si e, muitas vezes, tem até o dinheiro para a 

troca”.  

Assim, a propaganda cada vez mais investe para atrair e seduzir o público infantil, e 

para isso são aplicadas diversas técnicas a fim de conhecer e entender este público-alvo, visto 

que entendendo a criança, a publicidade ainda que indiretamente direcionada a ela pode 

elaborar estratégias e mensagens que sejam melhores recebidas por este público, e assim irá 

obter resultados mais satisfatórios. Oliveira (2000, p. 129) afirma que "no comportamento 

diário das crianças o brincar é algo que se destaca como essencial para o seu desenvolvimento 

e aprendizagem. Desta forma, se quisermos conhecer bem as crianças, devemos conhecer seus 



27 

 

brinquedos e brincadeiras". A partir disto, podemos perceber a importância da brincadeira 

para a criança, de forma que esta deve ser contemplada pelos estudos que pretendam 

compreender a psique da criança. 

Atualmente, com a expansão tecnológica, os tipos de brincadeiras das crianças são os 

mais diversos, a criança pode tanto fazer as brincadeiras tradicionais, como brincar de pega-

pega, jogar futebol, desenhar e brincar com argila, quanto a brincadeiras mais tecnológicas 

como assistir televisão, jogar vídeo game ou então mexer no computador. Oliveira (2000) 

afirma que pelo fato de o computador fazer parte dos aparelhos que se encontra 

frequentemente nas casas, as crianças, ao observarem os adultos lidarem com ele, se 

familiarizam com o computador e acabam brincando naturalmente com ele. Essa 

característica se estende também para a televisão e para o vídeo game. 

Um fator que influencia muito o tipo de brincadeira que as crianças gostam é a idade, 

cerca de 40 anos atrás, Osterrieth (1970, p. 125) afirmava que  

 

entre cinco anos e meio, e seis anos e meio, setenta por cento das crianças ocupam-

se ainda isoladamente, e a interação não têm senão o caráter ocasional já referido; 

entre seis anos e meio e sete anos e meio, em compensação, todos os indivíduos do 

grupo trabalham em associação. Seria sobretudo, no decorrer do sétimo ano que as 

crianças tenderiam espontaneamente  a agrupar-se e exprimiriam o desejo de brincar 

ou trabalhar com outras". 

 

E em dias mais atuais, essa afirmação ainda é válida, pois segundo Gesell (1998, p. 101) 

"embora algumas crianças de seis anos brinquem bem sozinhas, gostam geralmente de ter 

outras crianças com quem brincar". 

É justamente nessa fase que a criança entra para a escola e começa a se socializar, de 

forma que "madura para o trabalho escolar, a criança, graças a êle, dá um salto para a frente 

na assimilação intelectual do mundo circunstante e da cultura de seu meio social" [sic] 

(OSTERRIETH, 1970, p. 124), na mesma linha de pensamento, de acordo com Kail (2004, p. 

326), o estudioso Piaget diz que "as crianças do ensino fundamental entram em um novo 

estágio de desenvolvimento cognitivo que é claramente mais adulto e menos infantil". Nesse 

momento, frente a pressões de diversas outras entidades além da família, como escola, 

amigos, sociedade, é que a criança toma maior consciência de seu papel na sociedade, e 

começa a basear suas decisões não somente no "eu" individual, mas sim, também no 

pensamento do grupo. Segundo Gesell (1998, p. 297), "a escola é uma unidade social mais 

vasta do que o lar; mas é muito menos complexa e, em muitos aspectos, menos decisiva na 

organização da personalidade da criança. Proporciona-lhe, porém, um alargamento importante 
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da rede das suas relações interpessoais", e é quando a criança começa a exercer seu papel 

como ser social, assumindo a partir daí um papel como consumidor. 

 

3.3.1 Comportamento do Consumidor Infantil 

 

Basta uma ida a um supermercado para ser visualizada a grande variedade de produtos 

destinados à crianças, e isto ocorre porque 

 

o segmento infanto-juvenil (0-17) compõe 41% da população brasileira (cerca de 59 

milhões). Para se ter uma dimensão das proporções desse segmento é suficiente 

indicar a sua equivalência à população da França ou da Itália (SAMPAIO, 2000, p. 

151).  

 

Sendo que essa informação é baseada em dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística) do ano 2000. E levando-se em consideração a taxa de crescimento da população 

brasileira, esse número só tendeu a aumentar. 

Se for analisada especificamente a indústria alimentícia infantil, podemos ver a imensa 

participação do consumidor infantil no total de vendas, e seu importante papel no mercado. 

“Segundo análises da agência Young & Rubican, divulgadas no Projeto Kids, o segmento de 

0-14 anos responde por 30% da demanda de biscoitos, 40% da demanda de refrigerantes, 80% 

do consumo de achocolatados [...]” (SAMPAIO, 2000, p. 152). Tendo em mente essas 

dimensões, pode-se ter uma idéia do que esse segmento representa para o mercado brasileiro.  

Ainda, de acordo com o estudo Kids Power
9
, realizado pela TNS Research International 

em agosto de 2007, 71% das mães brasileiras estariam dispostas a pagar a mais para comprar 

a marca solicitada por seu filho, o que demonstra a necessidade de uma comunicação 

adequada para o público infantil, pois na maioria das vezes quem é o decisor é a criança. 

Desta forma, torna-se indispensável que se conheça de forma aprofundada esse consumidor, e 

qual papel ele atua nos processos gerais de compra. 

Atualmente, há diversas teorias que explicam o processo da compra, para esclarecer 

sobre os motivos que levam as pessoas e escolher determinadas marcas. E em relação aos 

motivos de compra pela criança, entram em questão diversas razões, e estas, quando juntas, 

irão fazer com que ela tome sua decisão. Neste caso, um fator mais importante que as 

necessidades, são os desejos, pois “necessidade é a condição insatisfatória de um cliente, que 

                                                 
9
 Disponível em http://www.interscience.com.br/site2006/index.asp 
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o leva a uma ação que tornará essa condição melhor. Um desejo é o afã de obter mais 

satisfação do que é absolutamente necessário para melhorar uma condição insatisfatória” 

(SHETH; MITTAL; NEWMAN, 2001, p. 63). Ou seja, as necessidades levam a criança a 

querer comprar um produto, mas é o desejo que fará com que ela escolha por determinada 

marca. 

O desejo é derivado de variáreis como por exemplo, os fatores culturais, pois de acordo 

com Kotler (2006, p. 173) "a cultura, é o principal determinante do comportamento e dos 

desejos de uma pessoa. À medida que cresce, a criança absorve certos valores, percepções, 

preferências e comportamentos de sua família e de outras instituições". Além disso, também 

influencia o indivíduo, o contexto em que ele vive. Sheth; Mittal; Newman, (2001, p. 63) 

dizem que “o contexto institucional inclui o local de trabalho, as instituições religiosas e 

educacionais, a família, os amigos e os colegas. Todos esses elementos funcionam como 

contextos que podem modelar os desejos das pessoas como usuárias e clientes”. Assim, uma 

criança pode ter desejo por uma marca de produto por causa das influências do seu 

relacionamento com outras crianças, devido o fato que elas compartilham da mesma cultura, e 

é praticamente o mesmo tipo de entretenimento que todas gostam, pois de acordo com 

Karsaklian (2000), a cultura das crianças em geral é muito parecida, independente da classe 

social a que pertencem ou do país em que moram, para ela, somente a idade dos indivíduos é 

que gera diferenças no comportamento e nas preferências de consumo. 

Nesse mesmo contexto, ainda é relevante o fato de que "a criança é doravante muito 

sensível à opinião dos colegas; importa-se com o êxito social, com popularidade (que 

entreterá, se preciso, com presentinhos) [...]" (OSTERRIETH, 1970, p. 130), isto porque 

"tanto em casa como na escola, o comportamento sociopessoal da criança revela uma 

consciência cada vez maior, tanto de si mesma como das outras pessoas" (GESELL, 1998, p. 

118). Desta forma, é possível observar que elas podem querer ter a mesma marca de produtos 

que os colegas ou amigos têm, ou então ser o único que tem a mesma, como forma de se 

diferenciar ou chamar a atenção. 

No que diz respeito ao momento da compra, há outro importante conceito, o da 

“Especialização de Papéis”, no qual Sheth; Mittal; Newman, (2001) abordam o princípio de 

que clientes podem apresentar três papéis distintos, dividindo-se entre comprador, usuário e 

pagante, e que eles podem ou não ser desempenhados pela mesma pessoa. E assim como 

qualquer consumidor, a criança também se enquadra, podendo atuar no processo da compra 

com um ou mais desses papéis, variando de acordo como for sua participação. 
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“Certos produtos têm muito a ver com a criança: são os que lhe dizem directamente 

respeito (brinquedos, guloseimas, vestuário...). Sempre que se lhe deparam anúncios deste 

tipo, a criança adere integralmente à comunicação” [sic] (KAPFERER, 1987, p. 127). É 

nesses tipos de produtos que as crianças serão as principais usuárias e terão grande tendência 

a opinar, pois têm grande interesse nos produtos, de maneira que na maioria das vezes, elas 

serão as compradoras, pois terão a predileção por alguma marca em específico e farão o que 

conseguirem para que essa seja a marca comprada. 

Os produtos alimentícios voltados diretamente para o público infantil são pensados 

exatamente nessa posição que este público ocupa no processo de compra, e segundo Raza 

(2007) para Isabella Henriques, coordenadora do projeto criança e consumo do instituto Alana 

"as crianças sabem exatamente como persuadir os pais a comprarem o que desejam, até 

porque a propaganda, muitas vezes, as insufla a usarem técnicas de chantagem emocional". 

Sendo assim, atualmente a indústria alimentícia infantil utiliza fortemente a estratégia de 

licenciamento de personagens animados da televisão e do cinema, fazendo com que seus 

produtos tenham maior aceitação pelo público infantil, ganhando vantagem em relação aos 

seus concorrentes e fazendo com que a criança tenha um incentivo maior para tentar persuadir 

seus pais a comprarem  o produto para ela. 

Devemos levar em conta que há certa preferência do público infantil por marcas de 

alimentos infantis que utilizam nas embalagens os personagens licenciados, porém, o que 

acontece, é que por diversas vezes eles são utilizados de forma questionável, gerando o que o 

Kapferer chama de “vampirismo da criação”, no qual “o artifício utilizado para chamar a 

atenção não inclui o produto ou a marca” (KAPFERER, 1987, p. 117).  

A falta de um argumento que una o personagem e o produto anunciado torna-se um 

problema mediante o fato de que 

 
na realidade, as crianças tendem a lembrar-se daquilo que as personagens fazem e 

não aquilo que elas são, e retêm melhor a imagem de um produto que é manipulado 

por tais personagens do que um produto que fica parado em cima de uma mesa. Ao 

relatarem um comercial, elas contam o que fazem as personagens, sem demonstrar 

grande interesse pela decoração. É preciso, então, utilizar essa característica como 

técnica e inserir o produto na ação apresentada, senão ele corre o risco de ser 

ignorado pelas crianças (KARSAKLIAN, 2000, p. 239). 

 

Esse "vampirismo" é um erro na utilização dos personagens licenciados, pois segundo 

Kapferer, com o decorrer do crescimento das crianças, “à medida que se vai apercebendo do 

objetivo persuasivo e vai desenvolvendo concomitantemente atitudes publifóbicas, a criança 

vai prestando cada vez menos atenção aos anúncios publicitários e deixa de os memorizar” 
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[sic] (KAPFERER, 1987, p. 117). Desta forma, quando ocorre o “vampirismo da criação” 

deixa-se de aproveitar o período da vida em que o indivíduo está com maior predisposição a 

se fidelizar à marca ou colocá-la como preferencial nas suas escolhas futuras. 



 

CAPÍTULO 4 - METODOLOGIA, DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

  

4.1 METODOLOGIA 

 

 Em qualquer estudo a metodologia é elemento fundamental, pois é por meio dela que 

podemos selecionar os procedimentos científicos que irão responder da melhor forma possível 

aos questionamentos que a pesquisa visa compreender. 

“Com relação às pesquisas, é usual a classificação com base em seus objetivos gerais. 

Assim é possível classificar as pesquisas em três grandes grupos: exploratórias, descritivas e 

explicativas” (GIL, 2002, p. 41). A partir destes grupos, avaliamos que para este trabalho a 

linha mais adequada a ser desenvolvida seria como uma pesquisa exploratória, pois  

 

estas pesquisas têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o 

problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses. Pode-se 

dizer que estas pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de idéias ou 

a descoberta de intuições. Seu planejamento é portanto, bastante flexível, de modo 

que possibilite a consideração dos mais variados aspectos relativos ao fato estudado 

(GIL, 2002, p. 41). 

 

Desta forma, somos levados a perceber, que devido as diversas particularidades do tema 

e da forma a ser desenvolvido, este estudo apresenta uma abordagem qualitativa, pois neste 

tipo de investigação 

 

[...] a verdade não se comprova numérica ou estatisticamente, mas convence na 

forma da experimentação empírica, a partir de análise feita de forma detalhada, 

abrangente, consistente e coerente, assim como na argumentação lógica das idéias 

[...] (Michel, 2005, p. 33). 

 

No caso desta pesquisa, foi optado então por usar métodos e técnicas que favorecessem esta 

característica, a fim poder identificar todos os fatores envolvidos no reconhecimento das 

marcas de produtos alimentícios infantis. 

Em um primeiro momento, com intuito de permitir maior embasamento e compreensão  

do tema, e para ser possível o prosseguimento do estudo, “[...] o pesquisador deve realizar um 

levantamento bibliográfico aprofundado nos periódicos e em outras fontes fidedignas de 

informações (livros, documentos, mídias eletrônicas etc.) [...]” (APPOLINÁRIO, 2006, p. 

80)”. Por este motivo, recorremos primeiramente a uma pesquisa bibliográfica. Para após ser 

direcionada à seleção do instrumento de coleta de dados mais adequado aos propósitos do 

estudo. Assim foi definido o uso do método de Grupo Focal como forma de obter os dados 
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necessários principais, e para complementar os dados obtidos, além de auxiliar no grupo 

focal, foi feita a coleta de embalagens de produtos alimentícios infantis. 

 

4.1.1 Coleta de Embalagens 

 

Todo o investimento que é feito pela indústria alimentícia com o licenciamento de 

personagens animados pode ser visto pela grande concorrência que há nas prateleiras e 

gôndolas dos supermercados, mercados e bares. Desta maneira, percebemos que seria de 

interesse para este estudo uma visualização das marcas e dos produtos em geral que estariam 

disponíveis, por isso foi definido que além de uma visita a supermercados para a visualização, 

também seriam feitas coletas de embalagens dos produtos que apresentassem os personagens 

licenciados em sua identidade visual. 

As embalagens foram coletadas no Supermercado Carrefour, por ser uma grande rede, 

assim ter grande variedade de produtos para a pesquisa, e no Mercado Stangherlin, da Rede 

Super, por ser um supermercado de menor porte, podendo ter uma variedade diferente de 

produtos. Desta forma, estaria sendo abrangida uma boa parcela dos produtos disponíveis no 

mercado de Santa Maria.  

As embalagens coletadas pertenciam às categorias de produtos alimentícios como 

bolachas recheadas, salgadinhos, refrigerantes, wafers, confeitos, gelatinas, iogurtes, entre 

outros. Neste momento, não foi dada nenhuma predileção por determinadas categorias de 

produtos, representando de maneira ampla o objeto de estudo. 

Para a realização da coleta, ficou estipulado que ela se daria em duas fases: a primeira 

foi realizada durante o pré-projeto, em setembro de 2010, para captar embalagens disponíveis 

na época, e assim permitir ao pesquisador a visualização do objeto de estudo da forma como 

ele se apresenta para o público a ser estudado, além de permitir ser vista qual seria a variedade 

disponível nas prateleiras. A segunda fase de coleta foi realizada em uma data mais próxima à 

data de coleta dos dados da pesquisa, em abril de 2011. Esta por sua vez, tinha por objetivo 

representar uma amostra mais recente dos produtos, visto que em certo momento da pesquisa  

estas embalagens seriam apresentadas, ajudando durante o debate com o público a ser 

pesquisado. 
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4.1.2 Grupo Focal 

 

Como forma de entender o comportamento das crianças em relação ao reconhecimento 

de marcas que apresentam personagens licenciados em suas embalagens, foi definido que 

seriam feitos grupos focais. Grupo focal é 

uma técnica de Pesquisa na qual o Pesquisador reúne, num mesmo local e durante 

um certo período, uma determinada quantidade de pessoas que fazem parte do 

público-alvo de suas investigações, tendo como objetivo coletar, a partir do diálogo 

e do debate com e entre eles, informações acerca de um tema específico [sic] 

(NETO; MOREIRA; SUCENA, 2002, p. 5). 

 

Foi escolhida esta técnica de coleta de dados pois "as crianças são geralmente bons 

interlocutores de conversa [...]" (Saramago, 2001), e se elas fossem abordadas 

individualmente, poderia se estar perdendo a espontaneidade das respostas que as crianças 

têm quando estão juntas,  deixando-as menos a vontade, o que poderia atrapalhar a coleta das 

informações. Porém, foi utilizado um sistema de dois grupos de foco, visto que pela idade do 

público estudado, com a reunião de todos indivíduos no mesmo grupo, eles poderiam ficar 

agitados, atrapalhando a condução do debate e dificultando o registro das informações. 

Nesta pesquisa, o grupo de foco também tem sua utilização justificada pois para 

Saramago, 

 

em geral todas as crianças gostam de falar e de contar coisas sobre as suas 

vidas quotidianas. Essas coisas podem afigurar-se muitas vezes como banais 

e sem interesse para os objectivos da investigação, mas, em grande parte das 

oportunidades, torna-se possível encaminhar a criança para o assunto que se 

pretende abordar a partir das coisas que a criança está disposta a contar 

(SARAMAGO, 2001, p. 15), 

 

E ainda, Faria; Demartini e Prado (2002) afirmam que um grupo não muito grande de crianças 

pode se ajudar, complementando as respostas um do outro e, até se incentivarem a lembrar 

mais detalhes a respeito do assunto. 

Observa-se que durante os grupos de foco não foi utilizada nenhuma forma de 

questionário, visto que o público não apresenta conhecimento de escrita suficiente para 

transmitir corretamente sua opinião através deste meio. Assim, as respostas foram dadas 

apenas de forma oral, sendo utilizado apenas um roteiro de assuntos, no qual  íamos 

conferindo ao longo da discussão se alguma das indagações ainda não havia sido respondida 

e, aquelas que não tivessem sido, eram introduzidas na conversa. 
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As perguntas que foram feitas durante os grupos focais, foram criadas e ordenadas de 

maneira a seguir uma sequência lógica, indo de perguntas mais simples até assuntos mais 

complexos, assim como Neto; Moreira e Sucena, (2002) mencionam; isto ocorre a fim de 

introduzir os assuntos de maneira organizada para os participantes dos grupos de foco.  

Ou seja, os assuntos são orientadas por blocos de temas, que seguem uma configuração 

lógica, e são interligados entre si, de forma que as informações necessárias são reveladas aos 

poucos, permitindo ao pesquisador um sequenciamento que responda às questões propostas 

pelo projeto. 

Após essas perguntas, foi feita a apresentação de várias marcas, impressas em folhas 

brancas, com o objetivo de averiguar o conhecimento das crianças a respeito das marcas, 

porém sem a influência de outros fatores, como as embalagens dos produtos e suas 

identidades visuais, limitando o conhecimento das crianças a apenas o logotipo das empresas 

fabricantes dos produtos que foram mostrados. Seguido disso, foi feita a apresentação de 

diversas embalagens de alimentos infantis de marcas distintas, juntamente com outras 

perguntas, a fim de averiguar o conhecimento das crianças em relação aos produtos, suas 

marcas e aos personagens presentes nas embalagens. Os produtos escolhidos para serem 

mostrados foram selecionados aleatoriamente, próximo a data do grupo focal; e esta amostra 

era composta por embalagens pertencentes às duas fases de coleta. 

 

4.1.3 Público-alvo e Amostra 

 

Para essa pesquisa foi pré-selecionadas como universo de estudo, crianças de 6 a 8 anos, 

pois elas compõem uma grande parcela do público consumidor dos produtos selecionados, e 

porque nessa faixa-etária "mesmo sem identificar os objetivos da propaganda e sem poder 

verbalizar com precisão como percebem a diferença entre propaganda e programas de 

televisão, 98% das crianças de 6 anos e 82% de 4 anos sabem indicar propagandas e 

programas" (KARSAKLIAN, 2000, p. 220) , da mesma forma que, "[...] aos 6 anos, a criança 

já assume um comportamento de compra e de consumo [...]" (KARSAKLIAN, 2000, p. 245). 

Assim, nessa idade, as crianças já têm capacidade de explicar reconhecer a publicidade, sem 

estar demasiadamente familiarizada com seus reais objetivos, bem como já estão iniciados 

como consumidores. 

Do universo composto por essas crianças, foi definido pela seleção de um grupo de 8 

indivíduos – meninos e meninas – para compor uma amostra, que foi dividida em dois grupos, 
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cada um com 4 indivíduos. A amostra foi escolhida aleatoriamente a partir das fichas de 

autorização entregues pelos pais, isto porque  

 

o aspecto mais importante em amostragem não é a quantidade de entrevistados, mas 

como estes são selecionados. Uma amostra fidedigna seleciona os respondentes de 

uma pesquisa aleatoriamente ou de uma forma que assegure que todos na área que 

está sendo pesquisada tenham a mesma chance de ser selecionados (IBOPE, 2004). 

 

As crianças são estudantes do Colégio Franciscano Sant' Anna (uma instituição de 

ensino particular), situado em Santa Maria - RS, e foram abordadas na própria escola, onde 

também foram realizados os grupos focais, pois seria difícil o transporte das crianças para 

outro local. Pesando a favor da escolha, a escola seria um local propício, pois Saramago 

(2001) comenta que é melhor para a criança ser questionada em um local familiar, onde ela 

não se sinta desconfortável. 

A escolha por uma abordagem de indivíduos presentes na mesma escola e turmas veio 

em função de garantir uma maior uniformidade entre a amostra, para que os dados não sofram 

de algum fator externo como diferenças de contexto social muito acentuados entre os 

participantes, o que poderia comprometer os resultados. Além disso, foram escolhidos 

estudantes de um colégio particular, pois em geral eles têm uma renda maior que os alunos 

das escolas da rede pública, sendo que assim, possivelmente as crianças teriam maior acesso a 

formas de entretenimento como cinema e TV a cabo (no qual figura grande parte dos 

personagens animados), e desta maneira poderiam contribuir de maneira mais significativa 

para o estudo. 

 O convite para a participação na pesquisa foi feito pela professora das mesmas, e foi 

entregue aos pais/responsáveis uma autorização que foi assinada por eles, a fim de permitir a 

participação dos filhos nos grupos de foco e também permitir que as falas deles fossem 

registradas pelo pesquisador. 

Saramago (2001) afirma que "a utilização do gravador torna-se um recurso dificilmente 

prescindível numa situação de entrevista, seja esta de que natureza for", porém, neste caso, ele 

toma um papel ainda mais importante, visto que seria praticamente impossível anotar a tempo 

tudo que fosse falado nas discussões em grupo com as crianças.  Assim, o registro ocorreu 

com a utilização de gravador de som e com uma câmera. A câmera foi utilizada aqui, para 

além de registrar o que é falado, também contemplar as reações físicas das crianças diante das 

perguntas e durante suas respostas. 
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4.2  DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Para analisar como fica a questão do reconhecimento das marcas anunciantes de 

produtos alimentícios infantis que se utilizam da estratégia de licenciamento de personagens, 

foram abordadas crianças que compunham seu público-alvo; assim, foram selecionadas 8 

crianças que representassem uma amostra. 

Primeiramente, deve ficar esclarecido que das oito crianças que participaram da 

pesquisa, 1 delas teve suas respostas desconsideradas na análise, pois ela não teve expressão 

perante o grupo. Esta, em diversos momentos respondeu apenas repetindo as respostas dos 

colegas, sem demonstrar firmeza na sua atitude. Assim, a análise dos dados baseou-se 

somente nas respostas das demais sete crianças, os quais, para fins de privacidade, terão seus 

nomes substituídos por outros. 

Para as discussões, foram elaboradas questões que respondessem os questionamentos 

desta pesquisa; assim foram feitas perguntas referentes ao entretenimento que as crianças têm 

em casa, às compras que fazem no supermercado, à escolha de determinadas marcas, aos 

personagens favoritos delas, entre outros assuntos que pudessem trazer dados úteis à pesquisa. 

Além disso, ao serem questionadas, as crianças foram divididas em dois grupos, porém para a 

fins de análise, iremos tratar como somente um grupo, isto porque as crianças apresentam 

perfis semelhantes e não houve necessidade de tratá-las de forma separada. 

Para dar início às discussões, foi perguntado o que fazem para se divertir quando 

estão em casa, e se assistem televisão. Essa pergunta foi realizada com intuito de ver quais 

as principais atividades de recreação que as crianças realizam quando têm tempo livre em 

casa, permitindo descobrir com que tipos de mídias elas têm contato em suas casas, e se a 

televisão é uma das mais importantes, pelo fato de a TV ser um dos principais locais pelos 

quais as crianças têm o primeiro contato com os personagens de desenho animado. 

 Para essa pergunta, Bruno respondeu que, quando esta em casa joga futebol, assiste TV 

e, além disso, mencionou que tem uma caixa com DVDs que assiste. Já o Pedro disse que 

joga futebol, brinca com o "Max Steel" (personagem de desenho animado do qual ele tem o 

boneco), e também assiste televisão. E assim como o Bruno, ele olha DVDs que tem em casa. 

Já o Gustavo não deu muitas explicações, mas falou que brinca com Lego e, quando sai da 

aula, também assiste TV. 

Leonardo disse que joga vídeo game, e listou sua rotina ao chegar em casa, que segundo 

ele "é a coisa mais chata do dia", pois almoça, faz os temas e vai dormir; após dormir, ele 
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pode então jogar vídeo game. Além disso, o menino disse que ao acordar "vai para a TV". 

Mariana respondeu que, fica no computador, mas fica pouco tempo. Ela também listou sua 

rotina diária, com o seguinte trecho: "eu chego em casa, almoço, aí vou dormir, aí depois eu 

acordo, olho um pouco de TV, faço os temas, vou no computador, leio a bíblia, aí depois eu 

leio um livro e depois vou pra cama". Durante a resposta da colega, Tatiana acenou com a 

cabeça e respondeu que assim como Mariana, fica no computador quando está em casa, e que 

também olha televisão. Ela também disse que quando chega em casa após a escola, almoça e 

às vezes vai dormir. Já Lucas preferiu não especificar, apenas disse que brinca quando está em 

casa. E assim como os outros, concordou dizendo que assiste televisão. 

Quando questionados sobre o que fazem para se divertir quando estão em casa, nem um 

deles deu como resposta em primeiro momento assistir televisão; eles só citaram-na após 

perguntarmos para eles se assistiam, porém todos afirmaram assistir. Com isso, é possível 

perceber que, como foi citado na página 27, com a decorrente visualização e utilização do 

aparelho de TV, a criança acaba por naturalmente utilizá-la, sem nem mesmo vê-la como uma 

brincadeira, pois ver televisão é uma atividade passiva se comparada a outras práticas de 

entretenimento. Provavelmente foi por isso que, quando questionadas sobre as brincadeiras, 

elas imediatamente lembraram de outras atividades, como jogar bola, brincar com bonecos, ou 

mexer no computador, que são atividade que requerem uma maior participação da criança. 

Porém, as crianças admitiram assistir televisão, o que demonstra como foi comentado na 

página 22, que a televisão têm grande acessibilidade entre a população e que ela é parte da 

cultura da nossa sociedade, também estando dentro do entretenimento que as crianças têm. 

 Prosseguindo com a discussão, a segunda pergunta questionou sobre os canais que 

mais assistem, e quais seus programas favoritos. Também foi perguntado se olham 

desenhos animados,  e quais são assistidos. 

Bruno respondeu que assiste RBS (emissora de TV citada por ele), e não tem nem um 

tipo de TV por assinatura em casa. Dentre suas preferências por desenho animado citou "Pica-

Pau" e "Scooby Doo", mas no momento que foi listada uma série de desenhos animados ele 

também afirmou assistir "Bob Esponja" e "Ben 10". E quando a orientadora do pesquisador 

questionou o menino sobre o horário que esses desenhos passam, ele respondeu passar aos 

sábados e domingos as 14 horas. Já Pedro respondeu que assiste à Globo
10

 e também não tem 

nenhuma TV por assinatura.  A respeito dos desenhos, ele disse ver desenhos animados e 

                                                 
10

  As emissoras Globo e RBS TV são empresas parceiras, que transmitem programação no mesmo canal da TV 

aberta, em Santa Maria. Por falta de conhecimento das crianças, ambas empresas são entendidas como somente 

uma emissora. 
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citou "Pica-Pau" e "Ben 10" como um exemplo dos que ele gosta e, no momento que foram 

listados alguns exemplos de desenhos, ele disse que também gosta do personagem Salsicha do 

desenho "Scooby Doo". 

Gustavo não soube dizer o nome do canal que assiste, mas disse que o que mais vê é o 

canal 21. Além disso, comentou que tem em casa a TV por assinatura Net, mas o pacote com 

poucos canais, pois sua família não tem dinheiro para colocar um pacote com mais canais. 

Após saber que na residência deste membro do grupo existe a Net, é possível deduzir que o 

canal 21 que ele citou, é na verdade a Rede Record. Neste canal, ele disse que olha 

principalmente "uns programas de humor que passam", aos quais ele também não sabe o 

nome, mas diz que "é tipo uns programas engraçados". Dentre os desenhos que assiste, ele  

mencionou "Pica-Pau" e "Super Choque", que segundo ele são desenhos que passam no 

horário que ele sai da aula. Ele disse que também olha "Ben 10", mas somente nos sábados. 

Lucas disse que sua TV por assinatura é a Via Embratel, e nela ele assiste a Cartoon 

Network, Disney e Disney XD, e também concordou com seus colegas, falando que assiste 

também a Discovery Kids e Nickelodeon. Quando seus colegas se referiram aos programa 

"iClarly", "Lazy Town" e "Marta Fala" ele demonstrou também gostar. Além disso, falou que 

assiste a "Max Steel". Quando foram mencionados alguns desenhos animados,  o menino 

disse também apreciar os desenhos "Ben 10", "Pica-pau", "Os Simpsons", "Bob Esponja", 

"Scooby Doo", e ainda complementou dizendo outros desenhos da série "Ben 10", e disse que 

o Bob Esponja "é show!". 

Leonardo primeiramente disse que em sua casa tem a TV por assinatura Net e quando 

foi perguntado sobre os canais que assiste, mencionou olhar os mesmos que seu colega Lucas 

(Cartoon Network, Disney e Disney XD).  Porém, no momento que foi citado o canal 

Nickelodeon, Leonardo demonstrou grande entusiasmo, cantando e fazendo o sinal de "rock 

n' roll"  com os dedos. Sobre esse mesmo canal, ele disse gostar de olhar o programa "iCarly" 

que passa lá. Quando foi listado alguns desenhos animados, ele disse também apreciar os 

desenhos "Ben 10", "Pica-Pau", "Os Simpsons", "Bob Esponja", "Scooby Doo", e fez sinal de 

negativo, a respeito de "Turma da Mônica" e "Barbie". 

Mariana disse que em sua casa há a TV Via Embratel e os canais que mais olha são 

Disney, Discovery Kids, e Nickelodeon. Os programas que assiste são "iCarly", que passa na 

Nickelodeon, e " Lazy Town" e "Marta Fala". Já do desenho "Pica-Pau" ela disse não gostar, 

fazendo até sinal de negativo com a mão. Ao serem listados desenhos animados, ela falou que 

gosta de "Os Simpsons", "Bob Esponja", "Scooby Doo", e gosta mais ou menos de "Turma da 
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Mônica" e de "Barbie". Tatiana não soube responder qual televisão por assinatura há na sua 

casa, mas a Mariana a interrompeu dizendo que é a Via Embratel que sua colega tem. 

A respeito dos canais, Tatiana citou Disney, Cartoon Network e não lembrou nem um 

outro para exemplificar, mas concordou com seus colegas dizendo que gosta de Nickelodeon, 

e nesse canal ela assiste "iCarly". Sobre seus programas, quando foi perguntado, ela disse 

gostar de assistir desenhos, e citou "Bob Esponja", assim como concordou como que gosta de 

"Os Simpsons", "Pica-pau", "Scooby Doo". 

Essa série de perguntas agrupadas tinha diferentes objetivos. A pergunta a respeito dos 

canais assistidos, visava saber se os alunos tinham televisão somente aberta ou por assinatura, 

pois pelos canais que tinham em casa é possível perceber pelo menos em parte, como é a 

renda da família deles. O que pôde ser visto, é que na metade das residências deles havia TV 

por assinatura e na outra metade não, demonstrando que a TV por assinatura já é bastante 

comum entre o público estudado, pois como foi mostrado na página 19 deste estudo, 

atualmente a base de assinantes é de 6,3 milhões de domicílios, tendendo a aumentar, e 13% 

desse total, em 2007, eram crianças de 04 a 11 anos. Assim, é possível perceber que cada vez 

elas têm mais contato com a TV por assinatura, e consequentemente com os personagens, pois 

já foi mencionado que existem canais dedicados exclusivamente à programação infantil, na 

qual veiculam os desenhos animados. 

 Alguns dos programas também passam na TV aberta, mas não são todos. Interessante é 

o fato de que os programas que fazem maior sucesso entre as crianças da amostra são aqueles 

que passam tanto na TV por assinatura quanto na aberta, como por exemplo "Ben 10", Scooby 

Doo" e "iCarly". Esta constatação reafirma o que é citado neste trabalho, no capítulo sobre o 

consumidor infantil e a indústria, onde foi comentado que as crianças passaram a ser foco da 

publicidade e do marketing. Isto ocorre pois como será visto nas perguntas a respeito das 

compras no supermercado, as crianças estudadas apresentam certa autonomia na escolha de 

produtos, assim representam um público consumidor importante para a indústria. 

A pergunta sobre os programas foi utilizada para verificar a preferência dos alunos por 

categorias de programas, e se esta incluiria desenhos, séries, filmes, entre outros. Junto com 

essa pergunta, foi questionado se elas assistiam desenhos animados, quais assistiam e quais 

seus preferidos. O objetivo deste questionamento foi estabelecer de forma clara se o consumo 

- que seria posteriormente tratado - tinha relação com a programação que eles olham 

cotidianamente, o que reafirmaria  o conceito de Kapferer (1987), que diz que os estímulos 

repetidos do entretenimento acabam por gerar atitudes a favor de certas coisa, como por 
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exemplo a compra de determinados produtos. Além disso, por essa questão foi possível 

descobrir quais os desenhos animados mais populares entre eles atualmente, essa 

generalização é viável pois de acordo com o que é exposto por Karsaklian (2000) na página 

29 deste estudo, as crianças em geral tem uma cultura muito parecida, somente tendo 

diferenças entre aquelas de idades diferentes. E o que pudemos observar durante as respostas 

desta pergunta, é que isto procede realmente, pois na maioria dos casos as crianças assistem e 

gostam dos mesmos programas e desenhos animados, assim é possível fazer uma relação com 

o reconhecimento de marcas após as embalagens com os personagens serem apresentadas 

para as crianças. 

Por meio desta pergunta também foi possível perceber como os desenhos fazem sucesso 

entre esse público, de modo que as crianças conhecem praticamente todos, mesmo que não 

gostem de alguns. Isto pode ser entendido pela afirmação de Henriques (2008) que foi 

apresentada na introdução deste estudo, comentando sobre a influência que os personagens 

têm no psiquismo e no comportamento das crianças. Este fato também pode ser em 

decorrência da tendência que foi citada na página 26 deste estudo, na qual afirma que esse 

tipo de produção é vista inúmeras vezes e em diferentes mídias pelas crianças, então elas 

passam a conhecer vários personagens. 

Um fato interessante que foi observado, é que quando são citados os personagens ou os 

programas, as crianças em geral demoraram para demonstrar seu sentimento em relação às 

suas predileções, e algumas vezes elas olhavam para seus colegas para observar sua reação, 

alguns até imitavam os outros, fazendo sinal com as mãos, positivando ou negativando. Isso 

pode demonstrar a influência, e a importância que a  opinião de membros de um grupo tem 

para as outras crianças, de forma que elas não querem ser excluídas dos grupos, exatamente 

como foi explicado por Osterrieth e Gesell, na página 29 deste estudo. 

A terceira pergunta questionava se eles costumam ir no cinema e sobre o tipo de 

filmes eles vão para olhar. Pedro respondeu com um "ar" de lamentação que vai poucas 

vezes, e comentou que uma vez foi olhar o filme "Piratas do Caribe" e que agora havia ido 

olhar "Rio". Gustavo respondeu que não costuma ir, mas lembra que foi para olhar a 

animação "Planeta 51" e Bruno disse que foi olhar "Toy Story 3". Já Lucas disse que sim, e 

que foi olhar três vezes "A mina de ouro" em 6D (uma atração disponível no Royal Plaza 

Shopping), também disse ter olhado "Rio", "Era do gelo 3", "Toy Story 3", "Shrek" e olhou 

em Porto Alegre "Enrolados" em 3D. Já Leonardo respondeu ter olhado "Piratas do Caribe" 
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em 3D, "Era do gelo", "Carros", "Avatar", "A mina de ouro" assim como seus colegas, mas 

"Toy Story 3" ele fez sinal de negativo, e disse não gostar pois é "de bebê". 

Mariana respondeu que costuma ir ao cinema, e foi olhar "Rio", "Carros", "Shrek", que 

ama "A mina de ouro" em 6D, e quando iria responder com entusiasmo que gosta de "Era do 

Gelo", acabou olhando para a sua colega do lado, e desistiu de dizer que olhava, e apenas fez 

um sinal de negativo com a mão. Tatiana disse que costuma ir no cinema, e afirmou ter ido 

ver "Shrek", "Carros", "Up-Altas aventuras", "Toy Story 3" e "Enrolados". 

Essa pergunta teve por objetivo descobrir qual era o índice de interesse que as crianças 

da amostra têm pelo cinema, e verificar se os filmes de animações estão entre suas 

preferências. Foi feita esta pergunta para verificar se a estratégia de incluir os personagens 

licenciados nas embalagens coincidia com o consumo cultural do público estudado, pois de 

acordo com o que foi explicado no capítulo sobre comportamento do consumidor infantil, as 

estratégias devem ser baseadas no perfil do público-alvo e de suas preferências. Sendo assim, 

com as respostas obtidas a partir desta pergunta foi possível perceber que as animações estão 

entre os gêneros prediletos das crianças ao irem ao cinema, justificando o que Negrão e 

Camargo (2008) afirmam na página 14 deste estudo, que cada vez mais, com os lançamentos 

dos filmes de animação infantil, aumentam os produtos que tem os personagens licenciados 

estampados nas embalagens. 

A quarta pergunta buscava descobrir se os alunos que compõem a amostra vão no 

supermercado com seus pais, se eles podem comprar produtos para eles e se são eles que 

pegam na prateleira esses produtos. Bruno respondeu que a mãe dele faz compras uma vez 

por mês, e que ele sempre vai com ela. Também, disse que sua mãe deixa escolher produtos 

como hambúrguer, batata frita, salgadinho, danoninho, sorvete, mas ele não pode ir pegar, ele 

tem que ir pedir para ela antes, pois tem mais dois irmãos e assim, segundo suas palavras, ele 

pode gastar "no máximo R$ 20,00 em doces". 

Pedro respondeu que, vai "às vezes" ao supermercado com seus pais, e que lá ele 

escolhe as marcas dos produtos para seu consumo, mas tem que ir até seus pais para perguntar 

se pode comprar, "por causa do preço". Entre os itens que ele compra se encontram balas, 

chicletes, picolés, mas segundo ele, o que ele mais compra é salgadinho. Gustavo respondeu 

que vai quase sempre ao supermercado com seus pais, mas que não pode comprar tudo que 

ele quer, somente indo com seu tio que ele pode comprar o que quiser. Com seu pais, ele pode 

comprar por exemplo, mortadela, e o que ele mais gosta de comprar é pizza. 
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Mariana respondeu que só às vezes vai, pois ela está no CTG no horário que eles 

normalmente vão ao supermercado. Mas nas vezes que ela vai, disse que pode comprar 

produtos alimentícios para ela, sendo ela mesma que escolhe, pois sua mãe a autoriza. Entre 

suas preferências de compra estão chocolate, salgadinho, iogurte e bolacha recheada. Lucas 

respondeu que sempre vai ao supermercado com sua mãe e seu pai, mas só as vezes pode 

comprar produtos alimentícios para ele e o mesmo até brincou dizendo que se seus pais 

fossem ricos ele pediria para comprar "tudo" no mercado. Os produtos que ele gosta são 

chocolate, salgadinho, sorvete, e afirmou gostar muito dos iogurtes "Activia" e "Actimel". 

Leonardo disse que vai sempre ao supermercado com seu pai e mãe, só que não pode 

comprar produtos para ele, pois seus pais só compram "coisas baratas". Ele chegou a contar a 

seguinte história: "uma vez eu peguei um ovo de páscoa, botei no cesto, eles não queriam 

pagar, então eu passei direto lá, e eles tiveram que pagar". Sobre seus produtos preferidos, ele 

disse ser salgadinho, ovo de páscoa, sorvete. Tatiana respondeu que sempre vai ao 

supermercado com sua mãe, e que ela deixa comprar produtos alimentícios de sua escolha, 

sendo que ela mesma vai na prateleira pegar suas escolhas para colocar no carrinho de 

compras. Ao citar suas preferências ela mencionou sorvete, salgadinho e bolacha recheada. 

Por meio desta pergunta foi possível verificar o sucesso que os produtos alimentícios 

como chocolates, salgadinhos, entre outros, fazem entre as crianças abordadas. Esse sucesso 

já era comentado por Sampaio (2000) no referencial teórico desta pesquisa, ao afirmar em 

porcentagem, a total participação do público infantil nos lucros das empresas produtoras 

desses alimentos. Porém agora puderam ser vistos exemplos das preferências destes 

informantes por categorias. Também, por meio dessa pergunta, foi visto que certas coisas que 

autoridades no assunto como Isabella Henriques (do Instituto Alana) afirmam às vezes 

divergem um pouco do que ocorre na prática, pois na página 30 do referencial teórico deste 

estudo, Raza (2007) menciona que Isabella garante que as crianças sabem como persuadir 

seus pais, e o que pôde ser visto durante os grupos focais, é que muitos pais por espontânea 

vontade dão autoridade para seus filhos escolherem seus produtos, com uma limitação a 

certos valores de gasto, ou então não permitem sempre que seus filhos comprem, mesmo que 

estejam juntos no momento da compra. Estas crianças inclusive parecem estar sendo educadas 

por seus pais para saberem as limitações quanto aos gastos, respeitando isso. 

A quinta pergunta buscava verificar se as crianças da amostra recordavam de algum 

produto alimentício que tinha o personagem licenciado na embalagem, e se cuidaram 

qual era a marca do produto. Pedro respondeu que havia comprado um salgadinho da 



44 

 

"família dinossauros", mas não sabia qual era a marca. Gustavo respondeu que havia 

procurado o salgadinho do "Rio", e que era mais caro porque tinha o personagem, mas ele 

também não sabia a marca do salgadinho. Bruno não lembrou de nenhum alimento com 

personagem na embalagem, e disse que não cuida a marca: "eu não vejo a marca, eu vejo qual 

é o bom". A Mariana respondeu que comprou um salgadinho que tinha os atores da novela 

"Rebeldes" e uma bolacha que tinha a Emília do "Sítio do pica-pau amarelo" estampada, 

porém não sabia a marca desses produtos. Leonardo disse que havia comprado um 

"Sucrilhos" que vinha com um DVD de jogos do filme "Avatar". Neste caso ele não se referiu 

ao "Sucrilhos" como marca, mas sim como produto, no lugar de chamar de cereal matinal, até 

porque ao ser questionado sobre a marca deste cereal, ele não soube dizer qual era. Lucas 

respondeu que somente compra alimentos com personagens quando vai ao Mc Donalds; neste 

momento; Leonardo também disse ir comprar lá, e citou ter comprado "Os pinguins de 

Madagascar" e Tatiana também disse comprar no Mc Donalds. 

A partir das respostas dadas à quinta pergunta, exemplificou-se a tese de Karsakliam, 

apresentada na página 30, na qual ela diz que crianças tendem a recordar mais do que o 

personagem faz e com o que ele se relaciona, de forma que as coisas que ficam na decoração 

do anúncio não são reparadas. Por este motivo, os alunos abordados, ao citarem os produtos 

sabiam dizer o personagem e não as marcas às quais os produtos pertenciam. Este tipo de 

situação ilustra o argumento de Kapferer (1987), que foi visto na página 30 deste estudo, onde 

comenta que essa falta de inclusão da marca na "atuação" do personagem gera um problema 

de comunicação, e isto é exatamente o que foi observado através das respostas. 

Da mesma forma, esta pergunta teve menos respostas que o esperado, pois esperávamos 

que os alunos soubessem citar mais exemplos de produtos com os personagens, mesmo que 

não recordassem da marca, já que grande quantidade destes apresentam personagens nas suas 

embalagens e são consumidos pelas crianças diariamente. 

Dando prosseguimento à discussão, a sexta pergunta foi realizada, e tinha por objetivo  

averiguar como as crianças da amostra decidem-se pela compra de determinados 

produtos, entre todas as escolhas de marcas possíveis. Essa pergunta teve grande importância 

para as conclusões a respeito da pesquisa, pois por meio das respostas dadas pelos alunos, foi 

possível compreender os fatores que eles observam em um produto alimentício, e como os 

"pesam" ao fazerem as escolhas de compra. Bruno respondeu que, ao escolher os produtos, 

pega "um carinho e um baratinho", mas também disse cuidar se tem personagem e 

principalmente "se o produto é bom mesmo", sendo que estes ditos como bons, já foram 
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experimentados anteriormente. Pedro relatou que escolhe o maior que tiver na prateleira, e 

que para ele é importante que tenha o personagem, pois caso tenha o personagem e o alimento 

não seja bom, ele dá para o pai dele comer. Gustavo respondeu que assim como Bruno, ele 

pega um caro e um barato, e citou gostar de pegar aqueles salgadinhos que são um kit, vindo 

vários salgadinhos pequenos e individuais em uma embalagem grande. O aluno também falou 

que o único fator que ele cuida ao escolher o alimento é o preço, porém depois, ele afirmou 

também que observa se o produto é bom, por ter comprado anteriormente e já ter uma 

opinião, sendo que para ele a presença do personagem não é importante, e não compra um 

alimento que seja ruim mas que tenha o personagem. 

Leonardo respondeu que o motivo mais importante para a escolha do produto é a 

presença do personagem na embalagem. Para ele, a marca que terá a preferência será sempre 

aquela que tiver o personagem licenciado estampando. Já para Lucas, o personagem é um 

item importante, mas não é o único, pois também avalia a qualidade do produto. Para Mariana 

e Tatiana, o personagem não é um item importante, e caso o produto não tenha o personagem 

na embalagem, elas compram o produto da mesma forma, desde que elas gostem deste. 

Obtendo respostas divididas, essa pergunta obteve resultados satisfatórios, pois permitiu 

compreender que a amostra apresenta um comportamento diferenciado para seus motivos de 

compra. Alguns responderam que as características do produto - peso, tamanho, sabor, preço - 

são as mais importantes, outros disseram ter os personagens como o quesito mais importante. 

Ao tentar analisar somente aqueles que garantiram que o personagem é um fator decisivo para 

sua compra, temos que comparar com as respostas dadas anteriormente em outras perguntas, 

como por exemplo quando citam fatores como tamanho, preço, autorização dos pais, entre 

outros, e assim vemos que a escolha não ocorre somente por causa do personagem, ela ocorre 

baseada em uma complexa série de fatores, como Randazzo (1996) afirma na página 11 deste 

estudo. Então, nestes casos, a presença do personagem não pode ser avaliada em separado, 

pois entra em questão também a decisão de compra dos pais das crianças, as influências  dos 

grupos, como já foi mencionado anteriormente na análise, a disponibilidade de dinheiro,  os 

modos de agir e consumir que são passados ao observarem seus pais, e que foram comentados 

na página 25, entre outros fatores.  

O que pode ser obtido então, é que para alguns, o personagem é um incentivo a mais 

para a compra, quando eles têm a possibilidade de comprar, mas não é ele que definitivamente 

decidirá a compra. Características concretas do produto (sabor, tamanho) apesar de serem 

citados por alguns como não sendo importantes, foram demonstradas pela forma de agir (e do 



46 

 

seu entusiasmo ao ver as embalagens dos alimentos apresentados) que são sim muitas vezes 

as mais importantes para a tomada de decisão. 

A sétima pergunta tinha por objetivo descobrir se as crianças tinham conhecimento 

do que são marcas, e para que elas servem. Somente três souberam responder, e 

responderam citando um exemplo. Pedro disse que marcas são "tipo aqueles que tem na frente 

do salgadinho, pra mostrar que salgadinho é", o Bruno respondeu que é "tipo aquela do 

coração, e depois lembrou falando que é era a "Kibon" que ele queria falar. Mariana 

respondeu que, é "o nome de um salgadinho, a marca de um salgadinho, se é Doritos...". Após 

os alunos responderem, perguntamos para os demais, se eles também sabiam que era isso, 

todos responderam saber. 

Após esta fase da discussão, foi passada para a apresentação das marcas impressas às 

crianças;  Danone, Schincariol, Trakinas, Kraftfoods, Elegê, Royal, Nestlé, Lacta, Nissin, Dr. 

Oetker e Bauducco.   

Nesse momento, foi feita uma pergunta que buscava verificar o conhecimento da 

amostra sobre as marcas. Todas as crianças souberam apontar onde viam essas marcas, sendo 

citados ovos de páscoa, barras de chocolate, leite, caixa de bombons, e nas embalagens de 

Danoninho e Trakinas. 

Por meio disto, foi possível compreender que a marca é um ponto forte de observação 

para o público abordado, de maneira que as crianças demonstraram reconhecer e ter 

significados assimilados a cada marca, assim como é de sua função, citado na página 10 desta 

pesquisa. Esses significados foram verificados pela indicação de que determinados produtos 

eram fabricantes de leite, ovos de páscoa, bolacha recheada e que eram bons. 

Nesse momento, não houve nem um comentário por parte das crianças sobre 

personagens, sendo que ao verem as marcas, elas falaram somente sobre os produtos a que as 

marcas remetiam. Assim podemos inferir que as marcas não reconhecidas sofriam de 

problemas de comunicação, pois apesar de estarem entre as maiores produtoras de alimentos 

infantis no Brasil, não eram vinculadas pelas crianças a nenhum produto. E por consequência, 

estes poderiam estar sendo vinculados na mente das crianças, a na verdade aos personagens 

que essas marcas licenciam, pois todas que não haviam sido reconhecidas naquele momento, 

apresentavam produtos com personagens licenciados estampando as embalagens. Além do 

fato de que, se esses personagens estivessem servindo aos propósitos de reforçar os valores de 

atenção, memória e entendimento do texto, que é papel da ilustração, como cita Sant' Anna na 

página 13, não ocorreria essa falta de reconhecimento. 
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Após a apresentação das marcas, partiu-se para a apresentação de variadas embalagens 

de produtos alimentícios infantis. Ao mesmo tempo foi perguntado se elas conheciam os 

produtos, se já haviam comprado eles e se sabiam quais eram as marcas. Ao começarem a ver 

todas as embalagens, as crianças ficaram extremamente empolgadas e queriam falar sobre 

todos os produtos que conheciam, assim como dos personagens; porém apesar delas 

indicarem conhecer muitos daqueles produtos, deve ficar salientado que houve algumas 

confusões quanto as respostas pelos nomes das marcas apresentadas. Por exemplo, uma das 

crianças, ao ver uma bebida láctea de caixinha disse que era "Todinho", quando na verdade 

era Elegê. Isto pode ser em decorrência do forte posicionamento da marca "Todinho" entre 

esse público, transformando-se em uma referência na categoria de produtos. Esse tipo de 

engano também ocorreu com mais alguns produtos, observamos que esses erros aconteceram 

somente com as marcas menos populares entre as apresentadas. Talvez isso não tivesse 

ocorrido, se essas mesmas marcas tivessem um maior investimento em meios de 

comunicação, de forma a melhorar seu reconhecimento com esse público consumidor. Além 

disso, algumas marcas que tiveram o logotipo tapados e o serem apresentadas às crianças não 

foram reconhecidas, ou então foi reconhecido por no máximo uma delas, como o caso da 

marca "Arcor", que não foi reconhecida somente por sua identidade visual ao ser apresentada. 

Apenas quando as crianças leram o nome no logotipo, que souberam qual era a marca. 

Essa apresentação foi importante pois permitiu saber quais as marcas e personagens 

mostrados são mais conhecidos e melhores aceitos, desta forma podendo, por parte do 

pesquisador fazer uma comparação com as perguntas respondidas anteriormente no grupo de 

foco, e assim fazer uma relação entre o consumo de entretenimento que esses indivíduos têm 

e seu consumo de produtos alimentícios. Essa relação pode ser evidenciada ao relembrarmos 

que as crianças da amostra disseram olhar desenhos e filmes de animação como "Ben 10", 

"Shrek", "Bob Esponja", entre outros; e na sequência, em outra pergunta alegaram comprar 

salgadinhos, bolacha recheada e outros diversos alimentos, então, no momento que elas viram 

as embalagens apresentadas, demonstraram reconhecer e comprar muitos daqueles produtos. 

Por meio disso, podemos ver que seu consumo de entretenimento está ligado de certa forma 

ao consumo dos produtos alimentícios. Porém, este resultado deve ser "pesado" juntamente 

com os outros dados obtidos, como a influência dos colegas e dos pais, e a disponibilidade de 

dinheiro. Também, a apresentação demonstrou os enganos que eles comentem ao pensar que 

um produto é de determinada marca, quando na verdade ele é de outro, o que demonstra falta 

de fixação da mensagem que pode ocorrer na mente da criança. 
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Para encerrar a pesquisa, foi realiza uma última pergunta (respondida apenas por 4 das 8 

crianças) que questionava as crianças da amostra simulando que se um alimento que eles 

compram, e que tem algum personagem de que eles gostam, de repente deixasse de ter o 

personagem na embalagem, o que eles fariam; se eles iriam continuar comprando ou iriam 

procurar outro que tivesse o personagem. Eles disseram que iriam continuar comprando, 

alegando não dar tanta importância para o personagem para essa decisão, apenas um, dentre 

os quatro, falou que iria comprar aquele que tivesse o personagem. A informação obtida a 

partir desta pergunta revela que eles, apesar de gostarem do personagem, também estão 

levando em consideração outros fatores e, julgando características, assumindo assim o perfil 

de ser social, citado na página 28 deste estudo, onde nessa idade a criança se torna assim, um 

consumidor. 

 



49 

 

CONCLUSÃO 

 

Neste trabalho buscou-se investigar de que forma a inclusão de personagens animados 

famosos em embalagens de produtos alimentícios destinados a crianças afeta o 

reconhecimento das marcas perante um público-alvo de 6 a 8 anos. 

Desta forma, por meio do uso de uma metodologia qualitativa, com a aplicação da 

técnica de grupos focais, foi feita a coleta dos dados dessa pesquisa. As conclusões das 

respostas dadas durante os grupos focais foram obtidas ao se cruzar os dados de diversas 

respostas em conjunto, e com suas análises, a fim de compreendermos todos os fatores que 

envolvem o reconhecimento. 

Ao ser relacionada as respostas sobre o tipo de entretenimento que a amostra abordada 

tem quando está em casa, com os canais e a programação que assistem na TV, percebemos 

que a televisão está ligada  no cotidiano das atividades recreativas delas, sendo que todas as 

crianças em algum momento do dia assistem televisão, e como alegaram  apreciar os canais 

infantis, assim acabam por serem impactadas pelos personagens e pelas propagandas que 

veiculam nestes canais, independente de ser televisão aberta ou fechada. 

Da mesma forma, pela apresentação das embalagens e da pergunta a respeito dos 

produtos que as crianças da amostra compram no supermercado, podemos relacionar com as 

informações sobre as preferências delas por determinados personagens. Com isso, é possível 

afirmar que o consumo dos produtos alimentícios das crianças está ligado ao consumo de 

entretenimento delas, pois em geral conheciam os produtos apresentados, alegaram ter 

comprados muitos daqueles, assim como demonstraram grande entusiasmo ao visualizarem os 

personagens nas embalagens.  

A pergunta que questionava sobre irem ao cinema e sobre os filmes que assistiam lá, 

tinha função semelhante à pergunta anterior, porém, ainda revela que há uma grande procura 

pelos personagens, de maneira que as crianças não vêem eles apenas como um  passatempo 

até terem outras atividades para realizarem, mas sim, como uma verdadeira fonte de 

entretenimento. Além disso, pela observação das expressões faciais e reações das crianças, 

outro fator observado é que tanto quando falaram sobre suas preferências pelos filmes do 

cinema, quanto dos personagens de desenho animado, as crianças demonstraram se importar 

com o julgamento dos outros membros do grupo de foco, isto porque, elas demoravam a dizer 

que gostavam de certos personagens, demonstrando certo receio de serem discriminadas por 
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esta escolha; desta forma, observamos que o consumo de alguns produtos por elas pode ser 

por questões sociais. 

A quarta pergunta, que tinha por objetivo descobrir se as crianças da amostra vão com 

seus pais ao supermercado e se são eles que escolhem os produtos na prateleira permitiu obter 

dados importantes. A partir desta pergunta, compreendemos que a autonomia que as crianças 

têm como consumidores, como alguns autores afirmam, pode não se dar exatamente desta 

forma, pois pelas respostas dadas, foi observado que apesar de crianças que compunham a 

amostra poderem escolher em muitos casos os produtos que desejam, os pais ainda precisam 

dar sua autorização final, pois necessitam avaliar se os produtos se encaixam dentro da sua 

condição financeira no momento. Segundo os informantes, alguns dos pais dificilmente 

deixam seus filhos comprarem tudo que desejam quando estão no supermercado. Ainda, foi 

visto que na maioria dos casos, os pais dão autorização para seus filhos comprarem produtos 

de sua escolha dentro de certo limite de valores, sendo que assim a criança tem autonomia 

dentro deste limite somente, e caso o pai não dê autorização, foi visto que as crianças parecem 

estar sendo educadas para respeitar a condição financeira dos pais e não insistir na compra. 

Relacionando-se com essa questão, foi feita a sexta pergunta, que buscava avaliar os 

critérios da criança para a escolha das marcas dos produtos. Por meio da análise desta, e 

fazendo cruzamento com o entusiasmo que foi visto das crianças durante a apresentação das 

embalagens, descobrimos que apesar do personagem ser de grande interesse do público 

estudado, ele não é o fator principal e decisivo para a escolha, as respostas revelaram que o 

preço, o tamanho e o sabor são fatores que até na maioria dos casos superam esse artifício de 

promoção de vendas. Os participantes da pesquisa, apesar de serem crianças de 7 e 8 anos, e 

de estudarem em escola particular, dão especial atenção ao preço; sendo que ao alegarem que 

compram um "carinho e um baratinho", demonstraram que na visão deles é um indicador da 

qualidade do produto. Também, por essa pergunta foi visto que o produto também deve 

coincidir com sua disponibilidade de dinheiro no momento, de maneira que a escolha muitas 

vezes ocorre de acordo com esse fator. 

Além do preço, as crianças responderam que para os produtos serem comprados 

repetidas vezes, devem anteriormente terem sido aprovados no "quesito” sabor, e caso já 

tenham sido comprados e não foram aprovados, os produtos não serão mais comprados, 

mesmo com a presença do personagem na embalagem. Assim, essa pergunta mostra que 

mesmo o personagem sendo um grande atrativo, e podendo colaborar para a venda, para essas 
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crianças há outros fatores em jogo, que pesam também para a escolha, como o preço, o 

tamanho ou o sabor. 

Na questão que solicitava às crianças a recordarem de produtos que tivessem o 

personagem na embalagem, obtemos a informação de que os informantes compram diversos 

produtos por causa dos personagens, como por exemplo salgadinho "Rebeldes" e cereal 

"Avatar". Nesses casos, as crianças responderam não terem prestado atenção na marca do 

produto.  

Já durante a apresentação das marcas impressas e das embalagens, observamos que as 

marcas são um foco importante de atenção, sendo que as crianças da amostra cuidam isto, e 

que alguns produtos são visualizados primeiramente pela marca e somente depois pelo 

personagem, como por exemplo a marca "Trakinas" que continha o personagem "Shrek", e a 

marca "Danone", que tinha o personagem "Ben 10". A partir destas informações, é possível 

inferir que essas marcas tiveram reconhecimento pois elas mantém uma comunicação de 

qualidade com o público-alvo através dos meios de comunicação; e as marcas que não foram 

reconhecidas como a "Arcor", apresentam uma deficiência nesse quesito, pois o foco maior de 

atenção nestes casos acabava sendo os personagens, de maneira que a marca "Arcor" continha 

na embalagem o mesmo personagem  que a marca "Danone", então deveria ter obtido os 

mesmos resultados de reconhecimento que ela. 

Sendo assim, ao serem pesadas todas as respostas, e serem feitos os cruzamentos das 

informações, descobrimos que perante o público-alvo abordado, a estratégia de licenciamento 

dos personagens pode tanto trazer benefícios, quanto prejuízos, sendo que as crianças da 

amostra atuam como consumidoras, avaliando as características de cada marca. Assim, 

quando elas têm autonomia para escolher, elas dão preferência para aquelas marcas que lhes 

representem um produto de melhor qualidade, e assim justifique seu preço.  

Desta forma, concluímos que a estratégia de inclusão dos personagens é válida quando a 

marca tem um reconhecimento consolidado pelo público-alvo, e tem boa aceitação por este, 

como é o caso de marcas "Trakinas" e "Danoninho". Nestes casos, a inclusão de personagens 

demonstrou ser benéfica, funcionando como estratégia de apoio, que gera maior atração visual 

para a marca, pois os personagens são bem recebidos pelo público estudado, indicando que o 

produto é de alta qualidade, e assim complementam a comunicação já presente da marca em 

outros meios de comunicação. 

Para as empresas que foram apresentadas para as crianças, e que não tinham uma 

imagem de marca forte na mente delas, concluímos que a estratégia de licenciamento de 
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personagens trouxe prejuízos para a marca em relação ao reconhecimento. Isto se deve ao fato 

de que por as crianças não terem reconhecido a marca em um primeiro momento, o 

personagem acabou representando a marca. Durante os grupos focais, quando o pesquisador 

ocultou o logotipo de alguns produtos e mostrou a embalagem às crianças, pedindo que eles 

adivinhassem qual era a marca, foi observado que várias das respostas referentes a marcas 

menos populares, como "Fini", acabaram sendo denominadas pelo nome do personagem que 

estampava a embalagem, ao invés do nome da marca.  

Assim, vemos que a inclusão de personagens animados famosos nas embalagens de 

produtos alimentícios não foi um fator primordial para o reconhecimento das marcas 

apresentadas perante o público-alvo estudado, pois esta pesquisa apontou que o 

reconhecimento das marcas é formado pela união de diversos fatores, como por exemplo 

preço, sabor, influência da opinião de grupos, a comunicação da marca, entre outros, e que 

assim o uso do personagem foi bem sucedido em relação ao reconhecimento de marcas 

quando ele não foi utilizado como estratégia primária, mas sim, como um apoio, reforçando a 

comunicação da marca e servindo como um incentivo a mais para o consumidor.  
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APÊNDICE A − Roteiro de perguntas utilizado durante os grupos focais 

 

PERGUNTAS PARA OS GRUPOS FOCAIS 

 

o O que você faz para se divertir quando está em casa? 

o Assiste TV? Qual canal você mais assiste? 

o Quais os programas que você mais olha? Olha desenhos animados? Quais? 

o Quais seus personagens favoritos? Porquê? 

o Você costuma ir no cinema? Se sim, vai para olhar que tipo de filme? Animações 

como Shrek, Bob esponja, Era do Gelo, Carros, Turma da Mônica, Up- altas 

aventuras, enrolados?  

o Você vai no supermercado junto da sua mãe/pai? É você que pega na prateleira o que 

quer ou sua mãe que escolhe? 

o Dos alimentos que se compra no supermercado, quais você mais gosta? Porque gosta 

mais deles?  

o Lembra de algum alimento do supermercado que tinha um personagem na 

embalagem? Qual o personagem era? Qual a marca do alimento? 

o Como você escolhe o que quer comprar? Como decide qual dos alimentos? 

o Você ganha mesada? Compra o que com ela? Compra doces, salgadinhos, balas? 

o Você sabe o que são marcas? Porque você escolhe essas marcas? 

______________________________________________________________________ 

MOSTRAR MARCAS IMPRESSAS 

______________________________________________________________________ 

PERGUNTAS PARA SEREM EFETUADAS AO MOSTRAR AS EMBALAGENS 

 

o Conhece esse produto? Já comprou esse produto? Porquê? 

o  Sabe qual é a marca dele? 

o Você conhece esse personagem? Quem é? 

o Você compra esse produto por causa do personagem ou por causa do gosto do 

alimento? 

o Quando o alimento que você comprava no supermercado não tem mais o personagem 

que você gosta, você compra ele mesmo assim ou procura outro pra comprar? (caso 

ele procure outro, verificar se tem que ter o personagem também) 
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APÊNDICE B − Exemplos de embalagens coletadas que foram apresentadas 

 

      
 

      
 

      
 

      
 


