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RESUMO 
 
 
O presente trabalho tem por objetivo esclarecer que tipos de recursos utilizados no material de 
ponto-de-venda estão sendo utilizados pelos anunciantes de produtos destinados às crianças, 
ou seja, como estão trabalhando o merchandising, neste caso, voltado ao público infantil. 
Após o estudo sobre o comportamento do consumidor, foi realizada uma observação simples 
e registro fotográfico, seguida de uma análise descritiva de natureza qualitativa, na ação dos 
anunciantes Kinder e Nutella encontrada dentro do hipermercado Big - Santa Maria. A partir 
da análise foram identificadas, na peça publicitária, características como a cor, a ilustração, a 
funcionalidade da peça e a tipografia que são aspectos fundamentais na persuasão do público 
infantil dentro do ponto-de-venda.  
 
Palavras-chave: anunciantes, merchandising, ponto-de-venda, público infantil. 
 
 
ABSTRACT 
 
 
This work aims to clarify what kind of resources used in the point of sale material has been 
used by the infant products advertisers, that is, how they are working merchandising, in this 
case aimed at children. After the research about consumer behavior, was achieve a simple 
observation and a photograph recording, follow by descriptive analysis of a qualitative nature, 
in the act of Kinder and Nutella’s advertisers, found in the supermarket Big - Santa Maria. 
Since the analysis were indentify in the advertise piece, features like color, illustration, 
functionality piece and typography, which are crucial aspects in persuasion of infant public 
inside the point of sale. 
 
Keywords: advertisers, merchandising, point of sale, infant public. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

O consumo é constante na vida dos seres humanos, pois a todo o momento utiliza-se 

algo. Muitas pessoas acreditam que consumir é apenas comprar, porém, esse ato vai além do 

simples fato da compra. 

 O fato é que ele se torna rotineiro a ponto de não ser percebido o quanto se consome. 

A sociedade atual acaba ditando regras em que para ser visto diante dela, é preciso consumir 

cada vez mais. Cultura, serviços e produtos são consumíveis e a todo instante estão em 

contato com as pessoas.  

Os bens tangíveis, como os produtos, estão disponíveis no varejo, para melhor 

visibilidade e venda mais rápida. A forma com que estes serão dispostos no varejo dependerá, 

também, do tipo de consumidor em potencial, que deverá ser bem conhecido pelo fabricante. 

E, assim, ao estudar o seu comportamento, analisam-se os aspectos que podem influenciá-lo 

no momento da compra. 

 Nesse universo do comportamento do consumidor, percebe-se que a criança muitas 

vezes passa de influenciadora para decisora da compra, já que ultimamente ela presencia todo 

esse processo. 

Ao entrarmos em um supermercado, percebemos o crescente número de crianças 

circulando entre os corredores. Na verdade, as crianças estão por todo lugar, elas já não têm 

somente a rotina de ir ao colégio, voltar para casa e lá ficar. Os pais acabam levando-as aos 

supermercados na hora da compra. Como nos afirma Underhill (1999, p.130), “hoje em dia, 

ambos os pais quase certamente trabalham fora, de modo que as compras que não se 

encaixam na hora do almoço acabam se tornando um programa de família. As compras, então, 

tornam-se uma saída de lazer aceitável”.  

 Quando essas crianças entram em um supermercado recebem inúmeros estímulos 

visuais e informações de diversos produtos e assim, decidem o que vão querer levar consigo 

para casa. Essa resposta imediata deve-se muito às estratégias de marketing, que trabalham a 

comunicação para obter os resultados positivos, sejam eles a lembrança ou a compra. 

Uma das ferramentas do marketing que é bastante utilizada no varejo é o 

merchandising, que basicamente é a propaganda no ponto-de-venda. Ele estuda, entre outros 

aspectos, os melhores locais para se colocar peças promocionais e displays para suporte dos 

produtos. 

 Ao se estudar o merchandising no ponto-de-venda, analisam-se diversos pontos 

importantes para que ele possa surtir o efeito desejado no público-alvo. Porém, é necessário 
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descobrir de que forma os anunciantes estão otimizando este espaço. Por isso, este trabalho 

visa verificar de que forma anunciantes de produtos alimentícios destinados às crianças estão 

trabalhando o merchandising no ponto-de-venda dentro do hipermercado Big de Santa Maria, 

ou seja, como estão explorando estes espaços de modo a torná-los mais atrativos ao público 

infantil no que diz respeito às técnicas utilizadas no material de ponto-de-venda. 

A escolha do hipermercado Big se deu pelo fato de ser o mais antigo na cidade de 

Santa Maria e por isso ser conhecido por grande parte da população. É também o único que 

possui um shopping anexado, o que garante que muitos pais visitem tanto o hipermercado 

quanto o shopping em família unindo a compra ao lazer.  

A partir daí foi realizada uma pesquisa bibliográfica para entender aspectos 

importantes como o consumo e o comportamento do consumidor, merchandising, público 

infantil e técnicas de criação de anúncios e seus meios de persuasão. Após a pesquisa, houve o 

registro fotográfico das peças encontradas dentro do hipermercado e observação simples em 

relação aos consumidores que entraram em contato com o anúncio e em seguida a análise 

deste em relação a texto e imagem direcionados ao público infantil. 

 Por fim, a relevância desta pesquisa para a área da comunicação se dá diante da 

afirmativa de que a criança está cada vez mais atenta aos estímulos que recebe e, a partir 

deles, acaba decidindo por determinados produtos e influenciando outras pessoas a 

consumirem. Por isso, os anunciantes, juntamente com as agências, devem observar a criança 

como um consumidor em potencial, cuidando para que seus produtos e serviços satisfaçam as 

necessidades e desejos desses através do conhecimento do seu público-alvo. 

 Para melhor entendimento do corpus deste trabalho houve o estudo e a descrição de 

aspectos importantes, citados em seus respectivos capítulos, como o consumo e o 

comportamento do consumidor, que ressalta o valor de uma marca e sua capacidade de gerar 

mundos possíveis, as decisões de compra e os fatores internos e externos que influenciam no 

momento da decisão de compra e os grupos de influência em relação ao consumidor. 

 No segundo capítulo são expostas as características de um hipermercado, bem como a 

importância do varejo no cenário nacional. Em seguida cita-se sobre o marketing e seu mix, a 

publicidade e a promoção de vendas. 

 Uma das ferramentas de marketing, destacada no capítulo seguinte, é o merchandising 

no ponto-de-venda. Nesse capítulo, encontram-se aspectos sobre classificações de materiais 

de ponto-de-venda, tanto por seus tipos, quanto objetivos. 
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Para melhor entendimento dos aspectos visuais dos anúncios, foram estudas as 

técnicas publicitárias utilizadas para a elaboração desses, como mensagem, 

ilustração/imagem, cor e tipografia, entre outros. 

 Já o último capítulo trata sobre a criança e suas particularidades. Apresenta algumas 

fases da infância e suas características em relação a visão que possuem sobre a publicidade 

em cada faixa etária. Mostra, também, o poder de influência e compra que a criança está 

conquistando cada dia mais. 

 Este trabalho caracteriza-se como uma pesquisa de tipo exploratório, de natureza 

qualitativa e para que fosse composto o referencial teórico desenvolveu-se uma pesquisa 

bibliográfica. A partir daí foram elaboradas categorias de análises para o cruzamento das 

informações obtidas através da observação simples e do registro fotográfico.    

 Posteriormente foi realizada uma análise da peça encontrada com relação às categorias 

elaboradas e constatou-se que os elementos encontrados no display, foram utilizados de 

maneira a atrair a atenção do público infantil seja pelas cores, as ilustrações ou a 

interatividade. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 CONSUMO E O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

  

 Consumir é um ato típico do ser humano e, ao longo dos tempos, foi se associando 

com algo prazeroso, pois mexe com a questão emocional. Segundo Giglio (2003, p.65), “... o 

consumo está baseado nos motivos, nas emoções que têm de ser estimuladas por imagens e 

palavras”. E estas são algumas das ferramentas utilizadas pela publicidade a fim de estimular 

o desejo de compra. 

 Porém, há determinadas avaliações pelas quais os seres humanos passam antes do ato 

em si do consumo. Consome-se porque necessita-se ou deseja-se algo e, para decidir sobre o 

que será consumido, buscam-se referências dentro dos grupos sociais em que cada indivíduo 

se encontra. Esses grupos exercem grande influência dentro das decisões de compra. 

 Além das influências dos grupos, há um fator muito importante associado a cada 

produto: a marca. Esta, na maioria das vezes, é quem desencadeia uma série de fatores que 

leva ao consumo e assim, satisfaz os desejos.  

 

Da perspectiva do consumidor, marcas respeitadas oferecem a garantia de um 
desempenho consistente e fornecem os benefícios (como status ou prestígio) que o 
consumidor busca ao comprar determinados produtos ou marcas. Mais do que isso, 
uma marca é um acordo com o consumidor, e a simples menção de seu nome gera 
expectativas sobre o que ela trará em termos de qualidade, conveniência, status e 
outras considerações importantes em compras (SHIMP, 2002, p.33). 
 

 Essa afirmação do autor é retratada por Semprini (2006) como característica do 

consumo moderno, no qual, a partir da marca, pode haver uma maior fidelidade. Embora 

muitas das características do consumo moderno ainda estejam presentes, o autor coloca que 

no consumo pós-moderno, a marca demonstra além do status, ela traduz o estilo, e por isso, as 

pessoas acabam adquirindo uma série de marcas que traduzam, além da funcionalidade, a 

estética. 

 Não é de hoje que o consumidor busca por produtos que passem confiança através da 

sua marca e as empresas, por sua vez, estão se adaptando às exigências, colocando o seu nome 

em causas sociais ou simplesmente mostrando que são empresas socialmente responsáveis. 
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Cada vez mais se percebe empresas privadas procurando atuar como agentes de 
desenvolvimento. Além de vender bens e serviços, preocupam-se em mostrar 
responsabilidade pelo contexto social e ambiental em que realizam suas atividades, 
mantendo um bom relacionamento com os seus stakeholders (GOLDSTEIN, 2007, 
p. 7). 
 

 Além disso, as marcas buscam criar uma intimidade com o seu consumidor. Elas 

despertam fantasias no imaginário humano, possuem a “capacidade de gerar mundos 

possíveis” (SEMPRINI, 2006, p. 21). Isso se torna um atrativo principalmente para as 

crianças que buscam, através dos seus produtos e marcas preferidos, esses mundos 

imaginários. 

  

Um mundo possível é uma construção de sentido altamente organizado, no qual 
confluem elementos narrativos, fragmentos de imaginário, referências 
socioculturais, elementos arquétipos, e qualquer outro componente que possa 
contribuir para tornar este mundo significativo para o destinatário (SEMPRINI, 
2006, p. 21).  

 

 Após a marca ter seu reconhecimento pelo consumidor, o próximo passo é justamente 

criar uma identidade, fazer com que este se sinta inserido no seu mundo e, assim, se torne um 

consumidor frequente. Porém, não há como afirmar que haverá uma fidelização, pois são 

diversas as variáveis que influem no comportamento do ser humano. 

 Com as mudanças diárias na vida das pessoas, o comportamento de consumo acaba se 

modificando também e, para que possa haver uma aproximação entre profissionais de 

propaganda e consumidor, este comportamento deve ser analisado. Essa análise é, segundo 

Solomon (2002, p.24), “o estudo dos processos envolvidos quando indivíduos ou grupos 

selecionam, compram, usam ou dispõem de produtos, serviços, ideias ou experiências para 

satisfazer necessidades e desejos”. Cabe aqui ressaltar que o papel da publicidade é despertar 

o desejo de compra e não criar necessidade, pois essa é particular a cada um.  

Para contribuir, Samara e Mosrch apud Schiffman e Kanuk (2000, p. 3) afirmam que 

comportamento do consumidor 

 

é o estudo de como os indivíduos tomam decisões de gastar seus recursos 
disponíveis (tempo, dinheiro, esforço) em itens relacionados ao consumo. O 
comportamento do consumidor engloba o estudo de o que compram, por que 
compram, onde compram, com que freqüência compram e com que freqüência usam 
o que compram. 

 

Essas decisões envolvem diversos fatores que influenciam no comportamento dos 

consumidores e, segundo Giglio (2003, p.53), apesar das influências exercidas sobre esses, “... 
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a grande massa dos consumidores teria consciência de seu comportamento de consumo e 

estaria no controle desse comportamento”.  

Mesmo com algumas divergências, é notório que esses fatores possuem uma grande 

carga de influência nas decisões de compra dos consumidores. Para que eles sejam melhores 

entendidos, Gade (1998) divide-os em fatores internos e externos. 

Segundo a autora, dentro dos fatores internos encontra-se primeiramente, a percepção.  

 

Percepção tem sido definida como sensações acrescidas de significados. Por meio 
dos processos perceptivos as experiências sensoriais são integradas ao que já existe 
armazenado de experiências anteriores para obter significado. Implica interpretar 
estímulos e, para tanto, relacionar componentes sensoriais externos com 
componentes significativos internos (p. 29). 

 

 Em outras palavras, o sistema sensorial atua nesse processo fazendo com que a pessoa, 

ao tomar conhecimento ou entrar em contato com algo, ative os seus sentidos a fim de trazer à 

tona sentimentos e emoções passadas. Por isso, a publicidade se utiliza de referências que 

remetam a fases importantes da vida do ser humano, como por exemplo, a infância. 

 Schiffman e Kanuk (2000, p.103), afirmam que:  

 

dois indivíduos podem estar sujeitos aos mesmos estímulos sob as mesmas 
condições aparentes, mas a maneira como cada pessoa os reconhece, seleciona, 
organiza e interpreta é um processo altamente individual baseado nas necessidades, 
valores e expectativas de cada pessoa. 

 

 Então pode-se afirmar que a percepção é algo variável de pessoa para pessoa ou seja, 

poderá ocorrer de diversas maneiras, dependendo da aspiração de cada um.   

O segundo fator é a atenção, que é ativada conforme os estímulos que o consumidor 

recebe e, segundo Gade (1998, p. 32), “faz com que o indivíduo passe a estar alerta e a 

dedicar sua capacidade de processamento de informações aos estímulos aos quais está 

exposto, direcionando-a a um ou a alguns estímulos em particular, escolhendo-os entre todos 

os outros”. 

 Sabe-se que o consumidor, principalmente no ponto-de-venda, recebe inúmeros 

estímulos, visuais, auditivos e olfativos entre outros. Por isso, a autora ainda descreve alguns 

tipos de atenção. 

 A atenção planejada é quando o consumidor sabe o que quer e dirige sua atenção 

especificamente àquilo, já a involuntária é quando algo chama a sua atenção sem que 

houvesse a intenção do consumidor, enquanto a atenção espontânea surge a partir de algum 

interesse relativo. 
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 Gade (1998) apresenta algumas variáveis do estímulo que podem facilitar a atenção 

seletiva do consumidor. Entre elas estão: a freqüência (quanto maior a freqüência, maior a 

probabilidade de chamar a atenção), o movimento (o estímulo móvel chama a atenção mais 

rapidamente e facilita a memória), o contraste e a novidade (a autora coloca como “o novo”, 

aquilo que diferencia, seja na cor, no formato ou na utilidade) e o nível de conteúdo (deve ser 

coerente, conter informações básicas e que sejam de rápido entendimento). 

 Assim, para que a atenção do consumidor seja retida com maior rapidez, é necessário 

que essas variáveis sejam bem elaboradas e trabalhadas de forma a auxiliar a comunicação 

entre anunciante e consumidor. 

 Após a atenção, Gade (1998, p.39) cita a interpretação como “a parte do processo de 

informações na qual os estímulos recebidos são decodificados, sendo-lhes atribuídos 

significado”. Não basta apenas receber os estímulos e tomar contato, deve haver uma 

interpretação destes. 

 Podem ocorrer fatores individuais nessa interpretação que, segundo Gade (1998, p.45), 

“são aqueles fatores que remetem às características do indivíduo, suas necessidades, sua 

predisposição metal para organizar um mundo significativo”. E por isso, esses estímulos são 

considerados internos, pois cada indivíduo recebe e os transcreve de maneiras diferentes. 

 Outro fator interno é a aprendizagem que, segundo Engel, Blackwell e Miniard (2000, 

p.335), “é o processo pelo qual a experiência leva a mudanças no conhecimento, atitudes e/ou 

comportamento”. Ou seja, os experimentos que cada indivíduo passa, acarretam na mudança 

de algumas atitudes. Ainda dentro da aprendizagem pode haver o fator memória que Gade 

(1998) afirma ser o resgate das informações já armazenadas e codificadas que persistem ao 

longo do tempo. 

 A motivação é mais um processo pelo qual o indivíduo passa antes da decisão de 

compra e, segundo Giglio (2003), também se encontra dentro do processo de aprendizagem. 

Já, para Solomon (2002, p. 138), “a motivação funciona como uma espora da aprendizagem”. 

O processo de motivação ainda segundo o autor é desencadeado através das necessidades e 

dos objetivos. 

 Em suma, todas as pessoas possuem necessidades e de uma forma ou de outra buscam 

supri-las. Gade (1998) divide essas necessidades em primárias e secundárias, sendo que as 

primárias são as necessidades biológicas do ser humano como comer, beber ou dormir e as 

secundárias as necessidades psicológicas. 

 Como fator interno, há também as atitudes que, segundo Gade (1998, p. 125), podem 

ser entendidas como “a predisposição interna de um indivíduo para avaliar determinado 
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objeto, ou aspecto, de forma favorável ou desfavorável, o que poderá ser uma das variáveis a 

decidir o consumo”.  

 Ou seja, as atitudes são fatores muito significativos no momento da decisão da compra 

e dependerá unicamente da avaliação do consumidor em relação aos diversos produtos que se 

encontram frente a ele. 

  

Os consumidores têm atitudes em relação a uma ampla gama de objetivos: desde 
comportamentos muito específicos com produtos (como usar creme dental Crest, em 
vez do Colgate) até comportamentos mais gerais relativos ao consumo (como quanto 
à freqüência com que alguém deve escovar os dentes). As atitudes ajudam a 
determinar quem uma pessoa vai namorar, que música vai ouvir, se ela vai reciclar 
ou jogar fora as latas de alumínio ou se vai ganhar a vida como pesquisador do 
consumidor (SOLOMON, 2002, p. 165). 
 

 As atitudes são formadas desde muito cedo quando o indivíduo se integra em algum 

grupo. O primeiro grupo que ele tem contato é a família, porém, uma pessoa pode 

desempenhar diversos papéis durante a sua vida. Um homem pode ser pai, filho, marido, 

colega e amigo. Para cada papel ele pode se enquadrar em grupos diferentes e estes grupos 

podem influenciar suas atitudes de diversas formas. 

A partir daí começa-se a falar nos fatores externos, que, de acordo com Gade (1998, 

p.167), são os fatores  

 

que atuam sobre os indivíduos e que condicionam seu comportamento, são o 
desempenho de papéis sociais prescritos, derivados de variáveis pessoais como sexo, 
idade e posição, que os diversos grupos sociais determinam no contexto das diversas 
classes sociais, inseridas nas diversas culturas. 

 

 Primeiramente, vêm os fatores pessoais ou papéis condicionados pela sociedade, que 

indicam os perfis de cada consumidor. Estes fatores são variáveis demográficas como idade, 

sexo, classe social e estilo de vida e modificam o comportamento externo a partir de cada 

variável pessoal. O consumo está relacionado a cada uma dessas variáveis, pois, como já foi 

visto, cada indivíduo se comporta de maneira diferente. 

 Essa afirmação se confirma quando Gade (1998, p.169) contribui ao afirmar que, o 

indivíduo adulto possui três grandes estágios: “jovem, meia-idade, idoso; estes estágios, por 

sua vez, apresentam variações e acarretam mudanças no consumo”. 

 Ou seja, um jovem consumirá produtos relativos a sua faixa etária, enquanto um idoso 

adaptará seu consumo as suas necessidades conforme a faixa etária em que ele se encontra. 

Cada um irá procurar produtos e serviços que se enquadrem com o seu perfil. 
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 Outro fator que interfere no comportamento do consumidor é o grupo social, que é 

definido por Giglio (2003) como o conjunto de pessoas que criam regras entre si. Gade (1998, 

p.175) contribui dizendo que “um grupo é definido como pessoas que mantêm uma relação de 

interdependência, em que o comportamento de cada membro influencia potencialmente o 

comportamento de cada um dos grupos”.   

 Retoma-se então, a ideia de grupos primários e secundários, onde sendo grupo 

primário, a família é “a principal influência no comportamento de consumo de seus membros” 

(SHIFFMAN e KANUK, 2000, p.245).  

É a família que, segundo Gade (1998, p.178), 

 

recebe e filtra as normas dos grupos mais amplos do sistema social (cultura e 
subculturas, classes sociais e grupos vários) e os transmite para os indivíduos-
membros, sendo que nesta passagem certos aspectos podem ser alterados e 
adaptados, o que pode ter reflexo no consumo familiar e individual, tornando-se 
fator de importância para novos produtos. 

 

 Em outras palavras, com a convivência familiar, os indivíduos se acostumam a 

consumir determinados produtos que seus pais julgam necessários ou bons e, provavelmente, 

quando forem os decisores das compras, escolherão esses mesmos produtos devido à 

influência que a família tem na vida desse indivíduo. 

 Dentro do grupo-família, seus componentes podem desempenhar um ou mais papéis 

como: iniciador, influenciador, decisor, comprador e usuário ou consumidor. Gade (1998) 

define cada um: o iniciador é quem obtém informações sobre o produto/serviço e coloca a 

idéia para os demais; influenciador é a pessoa que possui uma opinião persuasiva desde a 

busca por informações até a decisão da compra; decisor é o indivíduo que decide 

absolutamente tudo sobre a compra desde a quantidade até a marca; o comprador é quem de 

fato realiza a compra e finalmente o usuário é a pessoa que consome ou usa o produto. 

 Outro grupo que pode exercer grande influência sobre os indivíduos é o grupo 

secundário que é caracterizado pelos grupos de lazer, trabalho, vizinhos ou associações que 

uma pessoa frequenta. De acordo com Gade (1998, p.195),  

 

estes grupos também exercem forte influência sobre o comportamento, pois são 
percebidos como orientadores do comportamento social, o que inclui o 
comportamento de consumo, principalmente daqueles produtos visíveis relacionados 
a como a pessoa é avaliada pelos outros e, portanto, vinculados ao autoconceito, que 
se estabelece a partir da valorização feita pelo grupo. 
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 Então, os grupos secundários podem estimular as pessoas a consumirem produtos nos 

quais transpareçam a qual ou quais grupos ela pertence, seu poder aquisitivo, entre outros 

fatores que possam contribuir para sua auto-afirmação. 

 Assim os grupos, tanto primário quanto secundário, podem se tornar grupos de 

referência que, para Shiffman e Kanuk (2000, p. 229), “é qualquer pessoa ou grupo que sirva 

como ponto de comparação (ou referência) para um indivíduo na formação de valores, 

atitudes ou comportamento tanto gerais quanto específicos”. E ainda no ponto de vista do 

marketing “são grupos que servem como pontos de referência para os indivíduos nas suas 

compras ou decisões de compras” (SHIFFMAN e KANUK, 2000, p.229). 

 Além disso, os grupos de referência possuem duas funções: a função normativa, que 

implica em os indivíduos do grupo possuir normas e segui-las e a função comparativa, que, 

segundo Gade (1998, p. 199),  

 

permite ao indivíduo avaliar seu status em comparação com outros indivíduos do 
grupo-referência. Ao fazer este tipo de avaliação comparativa, o consumidor 
simultaneamente tenta avaliar a avaliação que os outros fazem dele, como ele é 
percebido pelo grupo. 

 

 O comportamento também pode ser modificado devido ao grupo de aspiração que, “é 

aquele ao qual a pessoa não está associada nem tem contato direto, mas deseja fazê-lo” 

(SCHIFFMAN e KANUK, 2000, p.231). Afinal, muitas pessoas desejam fazer parte de certos 

grupos, mas por motivos diversos não conseguem e isso não as impede de se identificar e 

seguir as normas desses grupos. 

 Esse tipo de consumidor, que segue o grupo de referência ou grupo de aspiração é 

considerado um velho consumidor segundo Lewis e Bridges (2004), pois conforme suas 

citações há os velhos e novos consumidores e entre estes há diversas diferenças, uma delas, 

provavelmente uma das mais fortes, é que os velhos consumidores seguem os outros, segundo 

os autores eles se sentem seguros com o marketing mainstream 1e preferem continuar assim a 

serem prós ativos e experimentarem coisas novas. 

 Então, os novos consumidores seriam os que estão abertos a novas experiências, novos 

contatos com outros tipos de produtos que não os habituais ou de uso rotineiro. A escolha por 

novos produtos ou marcas pode ser influenciada também pelos filhos, que muitas vezes, desde 

criança, tem o poder de escolha dentro da família e estão cada vez mais próximos aos 

produtos que se encontram dentro dos estabelecimentos comerciais.   

                                                 
1 Marketing mainstream refere-se ao marketing de linhas de produtos já conhecidas e aceitas pelo público. 
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2.2 VAREJO 
  

 É necessário que haja um canal de distribuição para que se efetue a troca dos produtos 

ou serviços por dinheiro, no qual é chamado de varejo. Segundo Kotler (1998, p.493), “o 

varejo inclui todas as atividades envolvidas na venda de bens e serviços diretamente aos 

consumidores finais para uso pessoal. Um varejo ou loja de varejo é qualquer empresa cujo 

volume de vendas decorre, principalmente, do fornecimento por unidade ou pequenos lotes”. 

Resumindo, é todo o estabelecimento que oferece produtos em pequenas quantidades 

diretamente ao consumidor final. 

 O varejo é classificado, de acordo com o seu segmento, em diversas formas. Por 

exemplo, o varejo alimentício pode, basicamente, ser dividido, segundo Levy e Weitz (2000), 

em lojas de conveniência, que oferecem mercadorias em variedades pequenas a preços um 

pouco mais altos que os convencionais; supermercados convencionais vendem produtos 

alimentícios e não-alimentícios, no qual estes têm uma venda limitada e, por último, os 

hipermercados.                     

 Neste trabalho será destacada a classificação dos hipermercados que, conforme 

Parente (2000, p.32), “são grandes lojas de auto-serviço, com cerca de 10 mil m², que 

apresentam enorme variedade de cerca de 50 mil itens, de produtos alimentícios e não 

alimentícios”. Levy e Weitz (2000, p.59) acrescentam que esse tipo de varejo “oferece preços 

baixos”. 

 Las Casas (2004, p. 43), contribui ao afirmar que “a característica de um hipermercado 

é a existência de seções, tais como: mercearia, horti-fruti, carnes e aves, padaria, frios e 

laticínios, bazar, peixaria, têxtil, eletrônicos”. Isso implica que haja um amplo mix de 

produtos para a escolha dos clientes. 

  Em busca de produtos que satisfaçam suas necessidades e desejos e, aliado a isso, 

ofereçam preços acessíveis, os consumidores passam cada vez mais a buscar esse tipo de 

varejo e assim, este aumenta a sua importância dentro do cenário nacional. Parente (2000) 

afirma que, naquela época, no Brasil, existiam mais de 100 hipermercados, os quais 

representavam 14% das vendas do varejo alimentar. 

 Para Las Casas (2004), 

 

é fácil perceber a importância do varejo no contexto mercadológico e econômico. 
Várias empresas comercializam produtos e serviços diretamente ao consumidor, e 
milhões de reais são transacionados diariamente. Além de criar emprego e girar a 
economia, o varejo é importante elemento de marketing que permite criar utilidade 
de posse, tempo e lugar (p.13). 
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 Esse comércio diário que movimenta uma grande quantia em dinheiro mostra que 

apesar de aspectos como a venda pela internet, por exemplo, não descartam a ida do 

consumidor até o local onde o produto se encontra e, por isso, que mesmo com tantas 

mudanças, o varejo ainda é um canal de distribuição de grande procura.  

 Sendo assim, os profissionais de propaganda podem aproveitar esse ponto positivo e 

aperfeiçoar o merchandising no ponto-de-venda a fim de destacar seu produto em relação ao 

seus concorrentes. 

 
 
2.3 MARKETING, PUBLICIDADE E PROMOÇÃO DE VENDAS 
 

 Todos necessitam consumir e por diversas vezes, desejam algo. Essa necessidade e 

esse desejo estão presentes no dia-a-dia e, para que sejam supridos, há um processo de troca 

ou simplesmente, compra e venda. Esta relação designa o marketing, que segundo Kotler 

(1998, p.27), “é um processo social e gerencial pelo qual indivíduos e grupos obtêm o que 

necessitam e desejam através da criação, oferta e troca de produtos de valor com outros”.  

 Ou ainda o que afirma Tavares (2007)2 “o marketing ainda não é uma ciência; é uma 

atividade empresarial que busca satisfazer necessidades e desejos de um determinado 

mercado, através da troca de bens e serviços, visando à produção de lucro”. 

 Porém, essa atividade é muito abrangente e inclui desde o produtor de determinado 

produto, até o seu consumidor final. Para Shimp (2002, p.31), “a comunicação de marketing é 

um aspecto fundamental da missão geral de marketing de uma empresa e um dos principais 

determinantes do sucesso”.  

 Inserido no marketing, encontra-se o composto ou, então, mix de marketing que se 

refere ao produto, preço, praça e promoção. Conforme Munhoz (2005) 3, 

 

Produto: refere-se a variedade do produto, qualidade, características, nome da 
marca, design, embalagem, tamanhos, serviços, garantias, devoluções etc.; Preço: é 
composto pelo preço básico, descontos, prazos de pagamento, condições de crédito 
etc.; Praça ou Ponto de Venda: diz respeito aos canais de distribuição (localizações), 
distribuição física (estoque), transporte, armazenagem etc; Promoção: venda 
pessoal, propaganda, promoção de vendas, publicidade, relações públicas, marketing 
direto (mala direta, telemarketing) etc. 

  

                                                 
2 Artigo disponível em: http://www.portaldomarketing.com.br/Artigos. 
3 Artigo disponível em: http://www.administradores.com.br. Carlos Eduardo Munhoz é administrador de empresas, MBA 
pela FGV e professor universitário. 
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Esses quatro itens são a base de qualquer operação de marketing. A partir deles 

surgem as estratégias para chamar a atenção dos consumidores e, assim, vender mais e 

melhor.  Ainda nessa atividade, pode-se encontrar o marketing de varejo 

  

ou Tradre Marketing, tem como prioridade o relacionamento estratégico entre o 
fornecedor e os pontos-de-venda, criando ainda uma ligação entre as áreas de 
marketing e vendas – dentro da própria empresa. É uma atividade integrada que tem 
como objetivo planejar os canais de venda e os clientes-chave (key accounts), 
melhorando o posicionamento no varejo e garantindo a atuação da marca junto aos 
consumidores (BLESSA, 2006, p.1). 

 

 Esse tipo de marketing se diferencia pela maneira como fala com os consumidores, 

pois cria sensações diferentes do marketing convencional, impactando o consumidor de forma 

mais rápida. Camargo (2009) 4, afirma que,  

 

no Brasil, um dos principais conceitos utilizados na abordagem do consumidor é a 
chamada “sensação de oportunidade única”. Desde os splashes e cartazes, até 
mesmo a propaganda veiculada nos meios de comunicação como rádio e televisão, 
diariamente somos verdadeiramente bombardeados com promoções que enfatizam 
slogans e frases de efeito como “Agora ou Nunca”, “É só amanhã”, “Termina nesse 
final de semana”, e por aí vai. Todas essas frases têm como intuito apenas um 
objetivo: criar uma sensação de oportunidade única na mente do consumidor, 
levando este a tomar uma decisão rápida, e muitas vezes não planejada, de adquirir o 
produto, devido à disponibilidade imediata, a condição única de pagamento, ou o 
preço extremamente atrativo. 
 

 Com a linguagem extremamente apelativa, o marketing de varejo, tende a prender a 

atenção do consumidor devido a oferta e, assim, anuncia suas promoções a fim de obter a 

resposta imediata do consumidor e gerar maior número de vendas em um tempo menor. 

 Em relação à publicidade, é através dela que são anunciadas as empresas e seus 

respectivos produtos ou serviços, para que se tornem conhecidos do público em geral. 

Segundo Pinho (2001, p.33), publicidade “é a comunicação paga por um anunciante e feita 

com o propósito de promover um produto, serviço ou marca nos meios de comunicação”. 

 A publicidade é uma das atividades do marketing e, para Pinho (2001), não pode ser 

separada deste, pois a definição clara dos objetivos de marketing é fator fundamental para o 

êxito da mensagem publicitária. Há diversos tipos de publicidade ,e entre elas, destaca-se a 

publicidade de promoção, que Pinho (2001) afirma que é divulgação da promoção de vendas 

veiculada na mídia. 

                                                 
4 Artigo disponível em: http://www.administradores.com.br /artigos. Caio Camargo é Arquiteto e MBA em Marketing 
pela FGV. Especialista em PDV e assuntos ligados ao varejo, como merchandising e atendimento, é autor do blog “Falando 
de Varejo” (http://falandodevarejo.blogspot.com) 
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            Para Buairide e Zenone (2006, p.2), a promoção é “a ‘pressão’ de marketing exercida 

pela mídia ou não-mídia, durante um período determinado e limitado ao nível de consumidor, 

varejista ou atacadista, para estimular a experiência, aumentar a demanda de consumo ou 

melhorar a disponibilidade do produto”. 

 A promoção de vendas e a promoção do produto são funções do marketing. A 

promoção de vendas é parte integrante do mix de marketing, é a responsável por dar incentivo 

ao consumidor, induzindo-o à compra, ocasionando assim, uma venda imediata (GADE, 

1998). 

 Através desse incentivo, o consumidor busca pelo produto e, por isso, é necessário que 

se tenha um cuidado com o ponto-de-venda, trabalhando os produtos da forma mais adequada, 

a fim de que este seja notado pelo consumidor. 

 Há um fator de muita importância, citado por Pinheiro (2004, p.64): “temos que saber 

quando investir na promoção, o momento certo e com que intensidade e freqüência”, assim, 

não haverá desperdício de verba e resultará um impacto positivo no consumidor caso a 

promoção dure o tempo necessário para chamar a atenção sem que haja uma saturação por 

parte do consumidor. 

 Algumas das técnicas mais utilizadas pela promoção de vendas segundo Pinheiro 

(2004) são: a amostragem que implica a experimentação ou conhecimento do produto; a 

demonstração de produtos ou serviços na qual, geralmente, é feita por pessoas bem treinadas; 

a degustação de produtos onde o consumidor tem um contato imediato; os brindes que, 

normalmente, são entregues após a compra de determinado produto. Já os concursos, sorteios 

e vale-brindes são recomendados para marcas que já estão maduras, interagindo, assim, com o 

consumidor. 

 Todas essas técnicas fazem com que o cliente tome conhecimento imediato dos 

produtos ou serviços e também acabe tendo uma experiência com estes. Essas ações são, na 

maioria das vezes, desencadeadas dentro do estabelecimento comercial, que é onde o cliente 

faz a sua escolha pelos produtos, ocorrendo assim, a decisão de compra. 

 

 

2.4 PONTO-DE-VENDA E MERCHANDISING 
  

Para que os produtos sejam comercializados no varejo, é necessário que haja um local 

para esses ficarem expostos. Esse local é conhecido como ponto-de-venda que, segundo 
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Blessa (2006, p.5), “é qualquer estabelecimento comercial que exponha serviços ou produtos 

para venda aos consumidores”. 

 Porém, não basta apenas o produto estar exposto. É necessário haver cuidado com os 

materiais utilizados no ponto-de-venda. Shimp (2002, p.196), afirma que, 

 

os materiais de pontos de venda incluem vários tipos de letreiros, móveis, placas, 
banners, sinalização de prateleira, manequins mecânicos, luzes, espelhos, 
reproduções plásticas de produtos, unidades de caixa registradora, expositores de 
linha completa, pôsteres de parede e outros itens.    

  

             A partir dessas considerações, pode-se caracterizar, ainda segundo o autor, os 

materiais de ponto-de-venda em três tipos: permanentes, temporários e mídia dentro da loja, 

sendo que os permanentes são displays e letreiros utilizados por seis meses ou mais, os 

temporários são displays e letreiros utilizados por menos de seis meses e a mídia dentro da 

loja inclui material de propaganda e promoção, através dos quais uma empresa terceirizada 

executa a mídia dentro da loja. 

          O material de ponto-de-venda tem o objetivo de informar, persuadir, indicar posição, 

expor e vender. Ele é quem “fala” com o consumidor, é quem está junto no momento exato da 

compra, destacando-se do ponto-de-venda dos produtos concorrentes. Blessa (2006) afirma 

que os materiais de ponto-de-venda devem acima de tudo ter criatividade, originalidade e 

funcionalidade. 

 De acordo com Cesar (2000, p.77), “pesquisas revelam que 85% das decisões de 

compra são tomadas no ponto-de-venda”, ou seja, o contato direto com o produto e o estímulo 

da publicidade atraem a atenção do consumidor e despertam seu interesse. Por isso, a cada dia 

surgem novos tipos de mídia indoor5 para prender o cliente e estimulá-lo a comprar. 

 Apesar do surgimento gradativo de outros tipos de comunicação interna, as peças mais 

conhecidas continuam a ser usadas, alguns exemplos destas são, segundo Cesar (2000): a 

bandeirola, que são bandeiras penduradas no alto do estabelecimento e muitas vezes com 

acabamento inferior em “V”; o móbile, que é uma peça que também é pendurada no alto do 

ponto-de-venda, possui recortes e imagens ou pode ser inflável e possui um movimento 

giratório. 

Já a faixa de gôndola, fica muito próxima ao produto com a finalidade de chamar a 

atenção do consumidor que ao passar os olhos pelas prateleiras pode não notar o produto 

frente a tantos concorrentes e normalmente possui um tamanho padrão de 50x7,5 cm; o 

                                                 
5 Mídia indoor é o tipo de mídia feito dentro de um estabelecimento. 
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display expositor, no qual o material mais utilizado para esta peça é o papelão, é dobrável, 

fácil de montar e transportar. 

O display de mesa, que dificilmente será encontrado em um supermercado ou 

estabelecimento do gênero, pois é geralmente encontrado em balcões de farmácia, hotéis ou 

bancos com a finalidade de expor folhetinhos, normalmente possui uma “bolsa” na qual os 

folhetos são acomodados e o adesivo para chão ou FloorGraphics, no qual o adesivo é colado 

no chão, em frente a gôndola em que o produto se encontra, chamando a atenção devido a sua 

grande visibilidade. 

 Blessa (2007) ainda cita outros tipos bastante comuns de materiais de ponto-de-venda 

como: o display de checkout (caixa registradora), esse tipo de peça só é utilizado por marcas 

que pagam para estar nesse ponto extra e é de alto impulso, por ser um lugar de parada 

obrigatória. 

O display de ponta de gôndola, a gôndola segundo a Blessa (2007, p.109), “é o lugar 

mais cobiçado para expor um produto ou uma linha de produtos da mesma empresa. No 

Brasil, ela já é sinônimo de promoção e preço baixo”. Como a gôndola já é um local 

privilegiado do supermercado, o display de gôndola auxilia na melhor visualização e atenção 

do cliente.  

 Há ainda o display interativo, que é um terminal computadorizado que disponibiliza 

receitas, informações ou cupons através do manuseio de um vendedor; o balcão para 

demonstração cuja sua finalidade é divulgar e demonstrar o produto e, para isso, monta-se um 

estande com uma demonstradora; a bandeja para degustação é muito utilizada (principalmente 

por produtos alimentícios), para fazer com que o consumidor experimente o produto na hora. 

Já o banner é um sinalizador de qualquer tamanho e geralmente utilizados para 

promoções e sinalização; o cartaz de carrinho é um cartaz pendurado à frente dos carrinhos de 

supermercados com a mensagem de um produto e as etiquetas de preço que são etiquetas 

diferenciadas, coloridas ou com splash. Segundo Blessa (2007, p.114), os materiais de ponto-

de-venda “conseguem influenciar em mais de 10% na decisão de compra dos consumidores”. 

Enfim, todos os materiais utilizados no ponto-de-venda têm o intuito de chamar a 

atenção, despertar o desejo e o interesse do consumidor e levá-lo a compra, porém alguns 

outros fatores devem ser levados em conta como a ambientação da loja, o atendimento e a 

maneira como os produtos serão expostos. 

 Do ponto de vista do consumidor, Blessa (2006, p.23), afirma que, 
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a maneira como o produto se apresenta e como está exposto influi no conjunto de 
opções visuais numa gôndola. Se está posicionado à altura dos olhos e ao alcance 
das mãos, e se tem algum apelo promocional, com certeza levará vantagem perante o 
consumidor que está em processo de escolha. 

 

É necessário que cada produto se destaque no meio de tantos outros e para isto vários 

atributos são estudados, como a cor e a tipografia na embalagem. Tudo para que, além de se 

destacar, esses produtos não sejam confundidos com nenhum dos seus concorrentes. 

 Além desses artifícios, o marketing possui uma ferramenta muito utilizada para os 

anunciantes que querem vender mais, melhor e por um custo relativamente menor que os 

meios de comunicação de massa: é o merchandising, que segundo Blessa (2006, p.1), “é 

qualquer técnica, ação ou material promocional usado no ponto-de-venda que proporcione 

informação e melhor visibilidade a produtos, marcas ou serviços, com o propósito de motivar 

e influenciar as decisões de compra dos consumidores”. Caldeira apud Gil (2004) contribui 

afirmando que: 

 

merchandising é o planejamento e a operacionalização de atividades que se realizam 
em estabelecimentos comerciais, principalmente em lojas de varejo e de auto-
serviço, como parte do complexo mercadológico de bens de consumo, tendo como 
objetivo expô-los ou apresentá-los de maneira adequada a criar impulsos de compra 
na mente dos consumidores, ou usuários, tornando mais rentáveis todas as operações 
nos canais de marketing. 

  

 Esta influência é muito importante, pois é sabido que grande parte das compras feitas 

nos supermercados são realizadas por impulso que, conforme Giglio (2003, p.241), é o tipo de 

compra “realizada sem muito envolvimento emocional e financeiro”. Em outras palavras, é a 

compra que não foi planejada, mas devido a um estímulo momentâneo, foi realizada. E é 

nesse ponto que o merchandising atua, estimulando a compra que até então não havia sido 

programada.           

Pinheiro (2004, p.88) contribui afirmando que “o merchandising com seus materiais de 

divulgação da promoção cria todo este clima necessário à decisão de compra”. 

 Todo o estímulo exercido pelo merchandising, dependendo da forma que for 

trabalhada, pode proporcionar uma experiência agradável ao consumidor, fazendo com que 

assim, ele tome conhecimento pela marca ou produto e desperte um desejo por este. Isso se 

confirma através da colocação de Underhill (1999, p.144), 
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vivemos em uma sociedade destituída do tato e as compras são uma das poucas 
chances de experimentar livremente o mundo material em primeira mão. Quase 
todas as compras não-planejadas resultam de tocar, ouvir, cheirar ou provar algo no 
recinto de uma loja – razão por que o merchandising pode ser mais poderoso do que 
o marketing e por que a Internet, catálogos e compras pela TV complementarão, mas 
nunca desafiarão realmente as lojas da visa real. 

 

 A fim de chamar a atenção dos consumidores no ponto-de-venda, o merchandising se 

utiliza de alguns artifícios e Blessa (2006, p. 3), esclarece-os quando afirma que 

  

precisamos entender que o merchandising está acima da promoção de vendas e usa-a 
como meio para efetivar sua ação. O merchandising tanto pode usar a propaganda 
(quando divulga ofertas na mídia) como a promoção de vendas (quando se utiliza de 
preços mais baixos ou brindes) para ampliação de sua estratégia. 

 

 Para criar um ambiente agradável no ponto-de-venda, Blessa (2006), apresenta o 

merchandising visual que implica em criar no ponto-de-venda uma identidade com o produto, 

ambienta-lo juntamente com a loja a fim de motivar e induzir os consumidores, utilizando-se 

de técnicas da arquitetura e decoração.  

Esse aspecto é essencial, pois, “durante a compra, a visão é o primeiro sentido humano 

responsável pelo processo de escolha, pois é o primeiro estímulo que faz o cérebro reagir na 

direção do produto” (BLESSA, 2006, p. 13). Outro fator citado pela autora é que os 

consumidores vão aos supermercados com a sua lista na cabeça e muitas vezes eles “precisam 

‘ver’ as mercadorias para se lembrarem de que precisam delas” (BLESSA, 2006, p. 77).  

Em suma, o merchandising é o contato mais direto que a comunicação faz com o 

consumidor. É a ferramenta de marketing que está junto dele exatamente no momento da 

compra, tentando persuadir e se destacar dentre tantos produtos encontrados no ponto-de-

venda. 

 Por isso, é necessário conhecer não somente o consumidor em potencial, mas também 

estudar os apelos emocionais ou promocionais que serão utilizados na criação desses 

materiais que poderão estar presentes tanto na imagem quanto no texto. 

 

 
2.4.1 A mensagem publicitária: redação e direção de arte 
 

 Para que a atenção do consumidor seja atraída, não basta apenas colocar as peças no 

ponto-de-venda, elas devem conter uma sintonia entre texto e imagem, só assim surtirá o 

efeito desejado. Gade (2005, p.149), afirma que: 
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o anúncio, para que seja eficaz, deve inicialmente prender a atenção do receptor, 
deve provocar desejo de comprar e consumir aquilo que é oferecido, garantindo o 
máximo de satisfação e, finalmente, [...] influenciando o consumo, soar de tal forma 
equilibrado em termos de apelos que não nos faça sentir ameaçados. 

  

 Para Cidade (2006), a mensagem publicitária desenvolvida para peças que serão 

expostas no varejo devem ser criadas de maneira quase pessoal, pelo fato de que o varejo 

vende diretamente para o consumidor final, ou seja, aquele que compra o produto para o 

próprio uso. Independente da abordagem que será utilizada, o anúncio em si, possui algumas 

particularidades. 

A mensagem de texto impresso deve ser clara e objetiva, a fim de prender a atenção do 

consumidor e se fixar na memória. Essa pode ser dividida em: título, texto e assinatura. Em 

relação ao título, Figueiredo (2005, p.13) afirma que “é a frase que tem por objetivo chamar a 

atenção do consumidor em seu primeiro contado com o anúncio”, e por isso, normalmente são 

escritos em caracteres maiores que o restante do texto.  

 Segundo Martins (1997), o título ainda pode ser dividido em afirmativo, exclamativo, 

interrogativo e imperativo. Muitas vezes, ele possui uma interlocução muito forte com a 

imagem e Figueiredo (2005) cita três tipos de relação entre eles: 1+1=1: quer dizer que há 

uma redundância, ou seja, título e imagem apresentam a mesma idéia; 1+1=2: é o mais 

comum na publicidade, é quando o título traz uma informação que completa a imagem e 

1+1=3: é utilizado pelas grandes campanhas publicitárias. O título passa uma mensagem, o 

texto outra e a união das duas cria uma terceira. 

 Em relação ao texto de apoio, Figueiredo (2005, p.31) afirma que ele “é a grande 

ferramenta de sedução, de convencimento e de transmissão de uma linha de raciocínio”. 

Apesar de muitas pessoas acreditarem que basta o título ou a imagem para que um anúncio 

seja entendido, o texto possui uma importância muito significativa, pois é ele quem esclarece 

e informa com mais detalhes. 

 Com isso, Hoff e Gabrielli (2004, p.87), acrescentam que:  

 

a utilização de textos em anúncios é definida pelo problema de comunicação e pelo 
tipo de produto ou serviço anunciado. Produtos novos, em lançamento, em fase de 
reposicionamento ou mesmo campanhas institucionais que visam ao fortalecimento 
da marca, na maioria das vezes, requerem informação que complemente o título.  

 

 As autoras ainda apresentam uma divisão do texto em: narrativo, descritivo e 

dissertativo. O texto narrativo conta histórias reais ou fictícias que envolvem o leitor 

emocionalmente, normalmente apresenta uma transformação que vai de um estado inicial de 
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equilíbrio, passa para uma situação de conflito e apresenta um final de equilíbrio novamente, 

no qual pode haver a solução do conflito que houve. Como o nome já diz há sempre um 

narrador e esse tipo de texto é diferente do relato, pois este não apresenta progressão 

emocional. 

 No texto descritivo, podem haver diversos objetivos como: “informar, sensibilizar, 

convencer ou tudo ao mesmo tempo” (HOFF e GABRIELLI, 2004, p.90). A partir do texto 

descritivo pode-se despertar os sentidos, dependendo do objetivo da descrição. Esses deverão 

ser bem estudados para que a comunicação atinja as suas expectativas.  

 Já no texto dissertativo, há a necessidade de conhecimento prévio para se conseguir 

convencer o público-alvo. Nesse tipo de texto ocorre a exposição de ideias e opiniões, 

seguidas de argumentações. 

 Na criação do texto publicitário, independente da divisão em que se encontra, as 

palavras são escolhidas de maneira que passem exatamente a ideia do criador. Essa técnica é 

conhecida, conforme Carrascoza (1999), como escolha lexical, ou seja, algumas palavras 

podem ter o mesmo significado, porém exprimir sensações diferentes. Essa escolha deve ser 

feita a fim de persuadir e se aproximar do consumidor. 

 Com a mesma finalidade, a afirmação e a repetição também são empregadas dentro do 

discurso publicitário. A afirmação, segundo Carrascoza (1999), é o uso do imperativo: “use”, 

“beba”, “compre”. Já a repetição pode ser encontrada tanto no texto (na maioria das vezes nos 

slogans), quanto na quantidade de inserções de determinado anúncio, dependendo do plano de 

mídia. 

 Ainda segundo Carrascoza (1999), as palavras escolhidas para compor o anúncio 

publicitário derivam de uma rede semântica, ou seja, determinada palavra remete o receptor a 

outras palavras que fazem parte do seu universo semântico. O autor cita o exemplo da palavra 

“espetáculo” que remete a “show”, “holofotes”, “palco”, “plateia” entre outras. 

 Para compor esse universo de associações há também os estereótipos que, conforme 

Carrascoza (1999, p. 41), “são as fórmulas já consagradas, tanto nos códigos visuais (uma 

mulher bonita, de avental, remete a uma zelosa dona-de-casa), quanto no lingüístico (“a união 

faz a força”, “ser mãe é padecer no paraíso” etc.)”. Em outras palavras estereótipos são 

modelos conhecidos pelo público em geral e utilizados pela publicidade para atrair a atenção e 

persuadir. 

Por fim, a assinatura ou identificação do anunciante é a última divisão da mensagem 

publicitária. Ela normalmente é encontrada no final da página em anúncios impressos e para 
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Figueiredo (2005, p.43), “é sua responsabilidade fixar na cabeça do consumidor a marca 

anunciante e fazer um último esforço de persuasão em relação ao produto anunciado”. 

 A assinatura pode ser feita através da logomarca ou logotipo da empresa para que não 

seja necessário utilizar a razão social. Logomarca é, segundo Rabaça citado por Figueiredo 

(2005, p.44), “uma imagem, símbolo, sinal ou desenho gráfico” que representem a empresa 

ou a marca. Enquanto logotipo é o “símbolo constituído por palavras ou grupos de letras, 

apresentado em desenho característico, destinado a funcionar como elemento de identidade 

visual de uma empresa, de uma instituição, de um produto, etc.” Rabaça apud Figueiredo 

(2005, p.44). 

 Além dessas duas opções, a assinatura pode levar consigo o slogan da empresa, marca 

ou produto. Para Martins (1997, p.132), ele “é máxima ou frase curta, concisa, marcante. É 

expressão concentrada que sugere uma ideia”. Enquanto Cidade (2006, p.43), vai além e 

afirma que “o slogan é peça fundamental na comunicação de uma empresa prestadora de 

serviços ou fabricante de produtos. Transmite, em poucas palavras, sua estratégia de 

marketing, passando ao target a mensagem clara e concisa de segurança, bom preço, 

garantia”. 

 Independentemente da maneira com a qual o anunciante assinará as suas peças 

publicitárias, essa deverá fechar o anúncio com um raciocínio claro e demonstrar que está 

concluindo a peça. Um dos elementos utilizados é o tag line, conhecido no Brasil como 

assinatura de campanha.  

 Este tipo de assinatura implica que todas as peças da campanha devem conter sempre a 

mesma assinatura, criando uma unidade. Figueiredo (2005, p. 50), contribui ao esclarecer que 

essa possui duas características principais, que são: “fechar o raciocínio proposto pela peça 

publicitária e a de estar presente em todos os anúncios de uma mesma campanha”.     

 Ainda sobre os anúncios, Figueiredo (2005, p.75), apresenta os de varejo que são os 

que possuem o objetivo específico de vender, pois se acredita que “o consumidor já está 

interessado no produto e, portanto, a função da propaganda é informar a oferta”. 

 Acima de tudo, a campanha em que o anúncio está inserido deve apresentar um tema 

que, conforme Hoff e Gabrielli (2004, p.36), é “uma forma de abordar um valor ou qualidade 

notável – o diferencial ou a promessa básica – atribuída a um produto/serviço, com a escolha 

de uma linha criativa e de um apelo básico”. É a partir do tema que as peças de uma 

campanha serão interligadas. 

 As autoras ainda afirmam que o tema possui duas funções. São elas: construir a 

unidade da campanha, ou seja, criar uma inter-relação em todas as peças onde todas falam a 
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mesma coisa mesmo que se utilizem de diferentes signos; e auxiliar no processo de persuasão, 

tendo em vista que o tema deve impactar e criar uma empatia no público-alvo.  

 Juntamente com o tema, a campanha deve conter um conceito que, segundo Souza 

(2009)6, é um argumento envolto em uma embalagem sedutora aos olhos do consumidor e é a 

partir dele que surgirão alguns detalhes importantes na finalização das peças. 

 Todo ser humano possui um mecanismo de defesa para selecionar as mensagens 

publicitárias para que não se tornem escravos do consumo e o conceito possui a função de 

tentar transpor essa barreira. Conforme Souza (2009, p.2), “é justamente na infância, 

entretanto, que os publicitários encontram as ferramentas para contornar os mecanismos de 

defesa”, utilizando-se dos valores e apelos emocionais aprendidos quando criança. 

 Após o esclarecimento dos tipos de anúncios e suas particularidades, cabe apresentar 

outros itens de igual importância nas peças publicitárias: a cor, a imagem ou ilustração e a 

tipografia. 

Há alguns elementos visuais que constituem a imagem e que são referências 

importantes dentro do campo da comunicação visual. Dondis (1997) apresenta, de forma 

individual, alguns desses elementos. São eles: o ponto, a linha, a forma, a direção, o tom, a 

cor, a textura, a escala, a dimensão e o movimento. 

Não é de hoje que os profissionais se preocupam com a cor para transmitir sensações 

através das mensagens publicitárias, afinal cada cor passa uma vibração diferente, tendo 

assim, significados diferentes. Segundo Dondis (1997, p.64), ”a cor está, de fato, impregnada 

de informação, e é uma das mais penetrantes experiências visuais que temos todos em 

comum”. Porém, esses significados variam conforme a cultura onde a cor é exposta. 

Isso se confirma através da colocação de Pedrosa (1982, p.99), quando afirma que “a 

variedade de significados de cada cor, ao longo dos tempos, está intimamente ligada ao nível 

de desenvolvimento social e cultural das sociedades que os criam”. 

Em outras palavras quer dizer que para uma determinada sociedade a cor “x” pode 

significar algo bom, que transmite paz e a mesma cor em outra sociedade pode ter um 

significado completamente diferente. 

O autor ainda coloca que “as preferências são influenciadas por variáveis individuais 

ainda não conhecidas inteiramente, e que não tem sentido a qualificação de beleza para uma 

                                                 
6 Artigo online, disponível em: http://www.criativ.pro.br/criativ/. Bruno Carvalho Castro Souza concluiu o 
mestrado em Engenharia de Produção com ênfase em Mídia e Conhecimento pela Universidade Federal de Santa 
Catarina em 2001. Atualmente, está cursando especialização em Gestão de Negócios. 
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cor. Qualquer uma poderá ser bela ou não, conforme o papel que desempenhe na dinâmica do 

fenômeno estético” (PEDROSA, 1982, p.100). 

Assim, não há como generalizar a aceitação das pessoas por determinada cor, apenas 

aproximar as cores com as sensações que elas transmitem. Em relação à preferência pelas 

cores, Pedrosa (1982, p.100), resume os seus valores interpretativos em: 

 

o vermelho está relacionado com necessidades afetivas, afetos e suas manifestações, 
das mais suaves às mais violentas, em direção extroversiva; o azul expressa mais 
diretamente uma disposição introversiva das funções emocionais e intelectuais – 
pode ser racionalização ou sublimação e capacidade de intuição; o amarelo 
corresponde a anseios volitivos e liga-se à disposição afetiva e à iniciativa; o 
laranja é a vontade deliberada de agir e de fazer-se valer através da ação; o verde 
mostra o grau de adaptação ao ambiente, a capacidade de contato; o violeta 
corresponde à busca de equilíbrio entre o pensar e o sentir; o preto, o branco e o 
cinza parecem ligados mais diretamente ao inconsciente. 

 

Claro que a preferência por determinadas cores pode ser devido a outros fatores que 

não sejam inconscientes, ou seja, que não estejam relacionados somente com as emoções. 

Pode-se ter preferências por algumas cores por causa de um time de futebol, pela religião, 

entre outros fatores. 

Farina (1990, p.102), fala sobre as cores quentes e frias dizendo que, 

 

chamamos de “quentes” as cores que integram o vermelho, o laranja, e pequena 
parte do amarelo e do roxo; e de “frias” as que integram grande parte do amarelo e 
do roxo, do verde e o azul. As cores quentes parecem nos dar uma sensação de 
proximidade, calor, densidade, opacidade, secura, além de serem estimulantes. Em 
contraposição, as cores frias parecem distantes, frias, leves, transparentes, úmidas, 
aéreas, e são acalmantes. 
 

É através do conhecimento dessas particularidades que as cores possuem que os 

profissionais de propaganda produzem os anúncios, direcionados para cada tipo de público-

alvo. 

 Uma das formas de atrair a atenção, principalmente das crianças que não foram 

alfabetizadas, é por meio de ilustrações e cores. As cores remetem a diversas sensações e 

estímulos e pode haver preferência por determinadas tonalidades, conforme a idade. Blessa 

(2006, p.33), afirma que: “as combinações de cores devem atrair o público alvo ou destacar 

mercadorias específicas. Crianças são atraídas por cores primárias (vermelho, azul, amarelo e 

verde)”. 

Bamz citado por Farina (1990, p.105), apresenta um quadro de associações das cores 

com as idades. 
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Vermelho corresponderia ao período de 1 a 10 anos – idade da efervescência e 
da espontaneidade; 
Laranja  corresponderia ao período de 10 a 20 anos – idade da imaginação, 
excitação, aventura; 
Amarelo corresponderia ao período de 20 a 30 anos – idade da força, 
potência, arrogância; 
Verde corresponderia ao período de 30 a 40 anos – idade da diminuição do fogo 
juvenil; 
Azul  corresponderia ao período de 40 a 50 anos – idade do pensamento e 
da inteligência; 
Lilás  corresponderia ao período de 50 a 60 anos – idade do juízo, do 
misticismo, da lei; 
Roxo  corresponderia ao período além dos 60 anos – idade do saber, da 
experiência e da benevolência. 

 

Isso é comprovado no dia-a-dia, através de embalagens de produtos, leiautes de 

anúncios, entre outros tipos de comunicação. Farina (1990), afirma que a cor tem a 

capacidade de captar a atenção do comprador através da emoção. 

Além da cor, outro fator que é tão importante quanto, é a imagem ou ilustração que o 

anúncio publicitário traz. A função primordial da imagem ou ilustração é atrair, de forma 

rápida, a atenção do público. Por esse motivo e por ser rapidamente decodificada, sem que 

haja muito esforço, é utilizada em diversos tipos de peças publicitárias. Muitas mensagens são 

compostas por imagens bem definidas e poucos textos, justamente por essa capacidade de 

atrair a atenção rapidamente. 

Thilbault-Laulan citado por Guzmán (1993), afirma que existem três funções da 

imagem, que são: racional, expressiva e conativa. Para imagem racional ele atribui aspectos 

gráficos como mapas, gráficos e diagramas, porém também pode ser incluso neste tipo de 

função, placas de sinalização urbana entre outros tipos de comunicação onde a preocupação 

principal seja a representação exata do significado. 

Em relação à imagem expressiva, o autor caracteriza como aquela que tem alto poder 

emocional, com uma interpretação rápida. Por fim, a imagem conativa é aquela que é mais 

direta, com evidência na interpretação ou oferta. 

Ao analisar qualquer tipo de anúncio em que haja imagem ou ilustração, encontrar-se-

ão essas características, umas mais acentuadas, outras não tão notórias. Péninou apud Guzmán 

(1993) coloca outros três caminhos para a análise das imagens. Estes são: “informação 

significada”, a imagem não é neutra, tendo como função principal atrair a atenção e conduzir 

a uma leitura confortável; “informação implicativa”, depende do código de apresentação dos 

personagens, conforme a posição que o personagem se encontra ela pode ser mais convidativa 

ou não e por último, a “informação predicativa”, que pode ser desmembrada em aparição 
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(objeto em primeiro plano), apresentação (geralmente há um apresentador para fazer o contato 

com o receptor) ou qualificação do produto (quando o objeto participa). 

Além dessas informações, existem algumas técnicas visuais que são utilizadas para 

que haja uma expressão visual significativa. “As técnicas visuais não devem ser pensadas em 

termos de opções mutuamente excludentes para a construção ou análise de tudo aquilo que 

vemos” (DONDIS, 1997, p. 139).  

Ainda segundo Dondis (1997, p.141), esses elementos se contrapõem em: equilíbrio: 

“centro de suspensão a meio caminho entre dois pesos” e instabilidade: é a ausência do 

equilíbrio, provocando inquietação. A simetria implica que cada elemento existente de um 

lado da linha central deve existir nas mesmas proporções do outro lado, enquanto que a 

assimetria varia os elementos sem que se repitam dos dois lados da linha. 

A regularidade, segundo Dondis (1997, p. 143), “constitui o favorecimento da 

uniformidade dos elementos, e o desenvolvimento de uma ordem baseada em algum princípio 

ou método constante e variável”, em contrapartida, a irregularidade não se ajusta a nenhum 

plano decifrável. 

Na simplicidade, os elementos utilizados passam de forma rápida e concisa a idéia 

principal, enquanto que na complexidade, devido ao seu grande número de elementos visuais, 

a compreensão é dificultada. 

Unidade possui basicamente os mesmo pressupostos da simplicidade, na qual se 

percebe o equilíbrio dos elementos, já a fragmentação, caracteriza-se pela decomposição em 

partes dos elementos visuais, mantendo seu caráter individual. 

A economia refere-se à utilização mínima de elementos visuais, enquanto que a 

profusão é carregada de elementos e detalhes. A minimização e o exagero possuem 

características equivalentes as da economia e profusão, porém a minimização procura através 

de elementos mínimos obter a máxima resposta do observador. Contudo, o exagero é 

extravagante. 

Previsibilidade sugere ordem e previsibilidade de como será toda a mensagem visual, 

enquanto a espontaneidade é exatamente o oposto, não requer planejamento algum. 

Quanto à atividade, pode-se afirmar que é a técnica que reflete algum tipo de 

movimento. Já a estase, apresenta elementos estáticos sem movimento algum. A sutileza 

sugere elementos visuais delicados e de requinte, enquanto a ousadia possui o objetivo de 

obter a maior visibilidade possível, usando-se da audácia. 

Na neutralidade, há uma configuração visual menos provocadora. Já na ênfase, há um 

fundo uniforme e apenas um elemento é destacado contra este. Quanto a transparência, pode-
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se afirmar que são utilizados elementos visuais sobrepostos porém, podem ser vistos de modo 

igual. Já a opacidade bloqueia os elementos de forma que fiquem obstruídos do campo da 

visão. 

A estabilidade requer uma abordagem temática uniforme e coerente, enquanto a 

variação apresenta diversidade e sortimento entre os elementos visuais utilizados. A exatidão 

implica que os elementos utilizados passem uma ideia exata da realidade, porém, a distorção 

adultera esses elementos reais. 

Já a planura e a profundidade são segundo Dondis (1997, p.155) técnicas “regidas pelo 

uso ou pela ausência de perspectiva, e são intensificadas pela reprodução da informação 

ambiental através da imitação dos efeitos de luz e sombra característicos do claro-escuro [...], 

com o objetivo de sugerir ou eliminar a aparência natural de dimensão”. 

A técnica de singularidade parte da regra de focalizar um único tema isolado, sem 

contar com quaisquer outros estímulos visuais. Já a justaposição, se ocupa de mais de um 

estímulo visual a fim de criar uma comparação entre esses.   

 Sobre a seqüencialidade pode-se dizer que são utilizados elementos visuais que 

seguem uma ordem lógica, enquanto que o acaso elimina qualquer tipo de planejamento, há 

uma desorganização proposital.  

A técnica de agudeza implica que haja clareza nos elementos utilizados, através do 

contorno, por exemplo, resultando na fácil interpretação. Porém, a difusão não se preocupa 

com a clareza e sim em passar sentimentos através da sua suavidade. 

Por fim, a repetição cria uma sequência ininterrupta dos elementos, enquanto a 

episodicidade procura transmitir uma desconexão entre esses elementos. Algumas das 

técnicas citadas são muito parecidas, porém a partir de suas particularidades é possível 

distingui-las umas das outras. 

A ilustração publicitária possui uma vantagem muito grande, pois fala com todo o tipo 

de pessoas através de seus símbolos e códigos. Outra característica muito importante é que 

através da ilustração fica mais fácil a memorização dos produtos. Também é utilizada em 

anúncios onde o objetivo principal é estimular o desejo pelo produto ou serviço e ainda 

quando se quer mostrar resultados como, por exemplo, como ficam os dentes após o uso de 

um determinado creme dental. 

Porém, devido a diversos fatores, nem sempre pode ser utilizada a imagem fidedigna 

de algo. Na publicidade de um prédio que ainda será construído, por exemplo, ou até mesmo 

no exemplo acima, o que se pode fazer é utilizar desenhos gráficos. 
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 Independente de como a imagem é trabalhada, ela é, juntamente com o texto, uma das 

ferramentas que a publicidade se utiliza para atrair a atenção do consumidor e levá-lo a 

compra do produto ou serviço anunciado.  

Contudo, para que o anúncio atinja seus objetivos deve-se analisar também o uso da 

tipografia que será utilizada. Segundo Pereira (2004, p.4), “tipologia ou tipografia é o 

conjunto de caracteres – letras, algarismos e sinais -, seu estilo, formato, tamanho e arranjo 

visual, que constituem a composição dos textos, usada num projeto gráfico”, ou seja, 

elementos que compõem o alfabeto lingüístico e numérico de cada civilização. 

 Já Niemeyer (2001, p. 12), distingue tipografia de tipologia afirmando que a 

tipografia, “envolve a seleção e a aplicação de tipos, a escolha do formato da página, assim 

como a composição das letras de um texto, com o objetivo de transmitir uma mensagem do 

modo mais eficaz possível, gerando no leitor destinatário significações pretendidas pelo 

destinador”. Pode-se afirmar, então, que todo o processo de escolhas sobre as formas de 

escrita de um anúncio se trata da tipografia.  

Em relação à tipologia, a autora explica que “no que diz respeito a letras, uma 

tipologia trataria então da classificação e caracterização das classes de elementos tipográficos, 

os tipos” (NIEMEYER, 2001, p. 13). Tipo são os próprios caracteres e, segundo Williams 

(2009, p.123), “é o material básico de qualquer página impressa”, ou seja, a fonte utilizada no 

texto. Pereira (2004, p.7), contribui afirmando que “por extensão, o nome tipo passou a 

designar o próprio desenho do caracter. Hoje se define tipo como o desenho de caracteres com 

propriedades visuais uniformes”. 

Podem-se encontrar diversos tipos de fontes e, para que sejam utilizadas de acordo 

com os objetivos propostos, foram divididas, segundo Williams (2009, p.123), em: 

concordantes, conflitantes e contrastantes. Em uma relação concordante utiliza-se apenas uma 

família de fontes e poucas variações em relação ao tamanho ou estilo, por exemplo. Deve-se 

cuidar ao utilizar essa relação pois apresenta uma estética calma, formal e, às vezes, 

monótona. 

Na relação conflitante utiliza-se de fontes similares em todos os aspectos o que acaba 

algumas vezes incomodando, pois não há uma concordância, nem um contraste nos tipos. 

Dificultando assim, a distinção por parte do leitor.  

Já uma relação contrastante é quando se percebe claramente que há a combinação de 

fontes e elementos diferentes entre si. O contraste é quem, geralmente, chama a atenção, 

principalmente quando é bem enfatizado. 
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Para que seja possível distinguir as famílias, Williams (2009, p.131), apresenta seis 

principais categorias de tipos, classificadas em: estilo antigo, moderno, serifa grossa, sem 

serifa, manuscrito e decorativo. Porém, antes de descrever cada uma das categorias é 

necessário esclarecer que serifa é um filete de acabamento estendido nas hastes dos 

caracteres. 

O estilo Antigo baseia-se na escrita manual com pena, sempre há serifa, as letras em 

caixa-baixa possuem uma serifa inclinada, há uma sutil transição grosso-fino nos traços 

curvos e possuem ênfase diagonal. É o melhor grupo para ser utilizado em texto corrido 

devido as suas características muito parecidas entre os tipos, onde é mais difícil diferenciar as 

famílias entre si. 

Na categoria Moderno as serifas são horizontais e muito finas, transição grosso-fino 

radical, ênfase vertical. Possuem uma aparência forte e por sua forte transição grosso-fino não 

é recomendada para grande extensão de texto;  

A categoria Serifa Grossa possui pouca ou nenhuma transição grosso-fino e a ênfase é 

vertical. O contraste grosso-fino suave oferece legibilidade suficiente para ser utilizada em 

textos extensos, costuma-se utilizar em textos de livros infantis devido a sua estética clara e 

direta. 

Quanto às fontes Sem Serifa, sabe-se que não possuem serifas no final das hastes de 

seus caracteres, não há transição grosso-fino visível e assim também não há ênfase, sendo que 

as letras possuem sempre a mesma espessura. 

A categoria Manuscrito refere-se aos tipos que parecem ser escritos à mão. Não são 

recomendados para blocos de textos muito extensos não recomenda-se utilizar todas as letras 

em caixa-alta. Quanto à categoria Decorativo pertencem os tipos engraçados e diferentes, seu 

uso deve ser limitado, pois passam um ar informal. 

 Após o conhecimento sobre os tipos e suas categorias, outros fatores também devem 

ter um cuidado especial na sua utilização, pois influenciam diretamente na tipografia. Há 

algumas formas específicas para se contrastar a fim de chamar a atenção do leitor. Williams 

(2009) apresenta seis tipos de contrastes utilizados na criação de anúncios: o tamanho é 

relativo ao contraste do tipo grande com o tipo pequeno, deve ser notório que a intenção é 

essa, não pode parecer um erro. Já o peso refere-se à espessura dos traços ou hastes e podem 

ser: regular (normal), bold (negrito), semibold, extrabold (ultranegro) ou light (claro). Faz 

com que o texto fique visualmente mais interessante. É, geralmente, utilizado para separar 

títulos e subtítulos do texto corrido;  
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Quanto à estrutura, pode-se afirmar que é a maneira pela qual a letra é construída. Para 

contrastar na estrutura utiliza-se categorias diferentes, ou seja, estruturas diferentes. Letras em 

caixa-alta possuem formas diferentes das letras em caixa-baixa.  

Já a direção pode ser em: linhas (direção horizontal) e colunas (direção vertical) e 

estas podem apresentar uma inclinação, sendo que, para cima cria uma energia positiva e para 

baixo cria uma energia negativa; E, por fim a cor, na qual, cores quentes comandam a 

atenção, cores frias desaparecem gradualmente diante dos olhos. 

 Esses são os principais artifícios utilizados na criação dos anúncios publicitários, a fim 

de atrair a atenção do público-alvo e despertar o desejo de compra. Esses aspectos são 

também grandes atrativos para o público infantil, que cada vez mais toma conhecimento de 

produtos e marcas e está em crescente presença nos estabelecimentos comerciais. 

 

 

2.5 CRIANÇA NO PONTO-DE-VENDA 
 

As crianças contemporâneas já nascem em um mundo cheio de informações, 

novidades e tecnologias inimagináveis no tempo dos seus avós (até mesmo de alguns pais) e 

tendo um contato cada vez mais precoce, elas tomam conhecimento de uma gama gigantesca 

de ferramentas que estimulam e desenvolvem sua capacidade de entendimento e 

discernimento. 

Isso se verifica através da afirmação de Rabelo (2004, p.1)7 “como o mundo muda 

muito rápido, as crianças de hoje são bem diferentes daquelas de algumas décadas atrás”. No 

seu livro online o autor menciona um novo tipo de criança que está surgindo, são as crianças 

tweens. Elas estão na faixa de 7 a 12 anos e segundo ele,   

 

uma pesquisa do Cartoon Network mostrou que 74% dessas crianças jogam games 
online e 72% navegam na internet quase todos os dias. A maioria faz várias coisas 
ao mesmo tempo: lição de casa com internet, bate-papo com música, e-mail com 
TV. Aliás, 90% delas ainda gostam muito de assistir televisão, mas a internet tem 
crescido na preferência. (RABELO, 2004, p.1) 

 

Shimp (2002) caracteriza como criança, aquelas que têm idade entre 4 e 12 anos, 

diferenciando-se assim dos bebês e adolescentes. Mesmo com uma idade relativamente 

pequena, elas podem desenvolver alguns dos papéis vistos no capítulo anterior, sendo que 

                                                 
7 Livro online http://www.marketinginfantil.com.br/Arnaldo Rabelo é consultor em Marketing Infantil e 
professor de pós-graduação, tem MBA em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas. Escritor do livro on-line: 
Marketing Infantil 
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entre os mais comuns para essa idade são os de influenciadora e, apesar de algumas 

divergências, o de consumidora. 

Para Henriques (2008, p. 45), a criança é sim um consumidor, pois, para isto, basta 

que um indivíduo “tenha sido exposto, de alguma forma, ainda que potencialmente, à oferta 

consubstanciada na publicidade em si”. Sendo assim, pode-se afirmar que as crianças são 

consumidores em potencial, pois a publicidade está cada vez mais próxima delas e essas têm 

acesso livre e imediato com a comunicação, seja ela de massa ou não. 

 Através do grande contato que elas têm com a magia da publicidade, acabam criando 

associações no imaginário, afinal, “não há realidade que não seja mesclada de ficção, e esta, 

baseia-se no real” (PACHECO, 1998, p.34). 

 

É por meio dessa magia, desse fantástico, que a criança elabora suas perdas, 
materializa seus desejos, compartilha da vida animal, muda de tamanho, liberta-se 
da gravidade, fica invisível e, assim, comanda o universo por meio de sua 
onipotência. Dessa forma ela realiza todos os seus desejos e suas necessidades 
(PACHECO, 1998, p.34). 

 

 Através do lúdico a criança se vê em seus personagens favoritos, cria cenários iguais 

aos da televisão e para ela isso é real. Devido a essa proximidade existente entre criança e 

comunicação, a publicidade se faz mais presente, lançando, por exemplo, o sabão em pó que 

vem com uma camiseta de algum desenho animado. Gouvêa (2009, p.1) 8, afirma que as 

crianças “sentem-se mais atraídas por produtos e serviços que sejam associados a personagens 

famosos, brindes, jogos e embalagens chamativas”. 

Como as crianças têm suas preferências e exigências, a indústria procura suprir as 

necessidades dos pais e os desejos das crianças. Pode-se dizer que as crianças, antes mesmo 

de chegarem aos supermercados, já têm um conhecimento prévio dos produtos que preferem 

devido à grande exposição desses nos meios de comunicação com que elas têm contato.  

Gade (1998, p.184) contribui ao afirmar que “a criança brasileira atualmente é bastante 

independente, tem ideias próprias a respeito de consumo e é conhecedora de produtos, 

marcas, griffes, sabendo exatamente o que deseja comprar”. Esse conhecimento e opção por 

seus produtos e marcas favoritas é o que acaba sendo fator decisório no momento da 

argumentação da criança com seus pais para a obtenção desses. 

Assim, elas se tornam grandes influenciadoras nas decisões de compras da família e, 

desde muito cedo elas influenciam os pais ao dizerem: “ ‘compre isto para mim...’, ‘eu quero 

                                                 
8 Artigo online. http://patriciagouvea.blogspot.com/2009/01/consumismo-infantil-um-problema-de.html Patrícia 
Gouvea é publicitária e educadora.  
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isto... ’, ‘vamos comer no... ’ ” (SHIFFMAN e KANUK, 2000, p.254). A partir dessas 

exigências, os pais acabam se rendendo aos pedidos dos filhos e consumindo o que eles 

desejam. Essa insistência por parte dos filhos e a aceitação por parte dos pais é para os autores 

“uma situação de influência versus cessão”. 

É sabido que todo o controle ou decisão de compra dependerá da faixa etária em que a 

criança se encontra e, segundo Gade (1998), este poder aumenta conforme a idade. Ou seja, 

conforme a criança vai crescendo, vai tendo mais convívio com outras crianças e 

consequentemente aspirações sobre determinados objetos. Assim, o comportamento de 

compra das crianças pode ser dividido em três etapas: 

 

a primeira é a que podemos denominar de Universo das Observações – mundo 
mágico das crianças com idade de 0 a 2 anos-, é o momento das crianças que 
acompanhadas pelos pais descobrem o mundo novo das compras, mas ainda são 
meras observadoras de tudo. Nesta fase, dificilmente conseguem distinguir muito 
bem as marcas dos produtos. A segunda é o Universo das Indagações – mundo 
fantástico das crianças com idade de 3 a 5 anos - é a fase do “eu quero”, aquela em 
que acompanhadas pelos pais às compras, começam a pedir tudo que vêem pela 
frente, é o período em que começam a manifestar seus desejos de compra e fazer 
suas próprias solicitações até obterem o consentimento dos pais; nessa fase já 
conseguem fazer ligações entre produtos e marcas infantis, de reconhecer 
embalagens e memorizar a localização dos produtos conhecidos nas prateleiras, 
gôndolas e display nos supermercados, lanchonetes e shopping center [...]. A terceira 
é o Universo Racional - o mundo real das crianças com idade de 6 a 12 anos, é a fase 
de imitação dos pais e de comprar sozinhos, tornando-se, assim, consumidores mais 
ativos e mais seletivos na escolha das marcas e produtos (SANTOS9, 2000, p.63). 

 

O autor ainda coloca que frente à comunicação, as percepções e as reações das 

crianças também se diferem conforme a sua faixa etária e complementa afirmando que na 

primeira fase (0 a 2 anos) as crianças têm uma reação imediata aos estímulos da publicidade 

que são passados através da fantasia e da diversão.  

Na segunda fase (3 a 5 anos), preferem a publicidade que aborde o humor e ação, pois 

já distinguem fantasia e realidade. Enquanto na terceira fase (6 aos 12 anos) as crianças já 

conseguem distinguir o que é propaganda do que não é e por isso lembram-se mais facilmente 

das mensagens que mais lhe atraem. Shimp (2002, p.94) contribui ao afirmar que “as crianças 

em idade escolar, de 6 a 11 anos, influenciam diretamente a compra de produtos e 

indiretamente o que os seus pais adquirem”. 

  Segundo Gouvêa (2009, p.1), “as crianças brasileiras influenciam 80% das decisões 

de compra de uma família (TNS/InterScience, outubro de 2003)”.  Clímaco, citada por Gil 

(2004), afirma que “as crianças estão mais presentes e atuantes em relação ao consumo de 
                                                 
9 Publicitário. Professor do curso de Comunicação Social da Unama. Mestrado em Teoria Literária pela UFMG. 
Bacharel em Comunicação Social pela UFPa. 
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alimentos, escolhendo o que querem comer e influenciando os hábitos da família pois entram 

em contato com a marca desde a tenra idade”. 

Mesmo com toda a relevância de opinião que as crianças possuem, Gouvêa (2009, p.1) 

ressalta que “carros, roupas, alimentos, eletrodomésticos, quase tudo dentro de casa tem por 

trás o palpite de uma criança, salvo decisões relacionadas a planos de seguro, combustível e 

produtos de limpeza”. 

 Outro fator importante a ser exposto é que, conforme Rabelo (2004, p.1), “os pais 

estão evitando o excesso no consumo e se preocupam em adquirir produtos de empresas 

ecologicamente responsáveis”. Ou seja, por mais que a criança queira algo, os pais estão mais 

interessados em garantir o melhor para os filhos a atender todas as suas vontades. 

 Rabelo (2004, p.1), ainda contribui ao afirmar que, “as crianças têm um papel 

importante no processo de compra e precisam ser consideradas. Por isso, não se deve 

considerar que o público da comunicação são apenas os pais, já que eles costumam ser os que 

possuem o dinheiro”. Esse fator é muito importante no processo comunicacional, afinal como 

já foi apontado, é que as crianças estão cada dia mais decididas do que querem e prontas para 

funcionarem como influenciadoras. 

 Ultimamente o número de crianças que vai aos supermercados junto com seus pais é 

cada vez maior isso porque eles muitas vezes trabalham fora e acabam fazendo das compras 

um momento de lazer, levando consigo os filhos para “passear”. É durante o processo de 

compra que os pais optam por esse ou aquele produto e os filhos aprendem desde cedo como 

se faz. 

Nesse contexto, Shiffman e Kanuk (2000, p. 248) levantam o foco da socialização das 

crianças como consumidoras, ou seja, “o processo pelo qual as crianças adquirem habilidades, 

conhecimento e as atitudes necessárias para agirem como consumidoras”. Segundo eles, esse 

processo se dá, na maioria das vezes, através das atitudes tomadas pelos seus pais. 

Todo esse aprendizado obtido por intermédio do contato direto com as escolhas que os 

pais fazem, leva a criança a se tornar um consumidor antes mesmo de o ser de fato. “Por meio 

da participação ativa no papel de consumidora, a criança aprende concomitantemente valores 

e atitudes do papel do consumidor adulto, antes mesmo de atingir esta fase” (GADE, 1998, 

p.187). 

Assim, os profissionais devem estar atentos para que a comunicação seja dirigida 

exatamente para o público desejado, já que as crianças são tanto influenciadoras quanto 

consumidoras. Outro fator que deve ser bem analisado pelos responsáveis pela publicidade é o 

meio pelo qual se comunicarão com esse público em potencial, afinal, como foi mostrado no 
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início do capítulo, as crianças estão cada vez mais conectadas a novas tecnologias. Porém, não 

deixam de tomar contato com os meios de comunicação de massa convencionais e também 

com a publicidade que se encontra no ponto-de-venda, pois os pais estão levando seus filhos 

aos hipermercados a fim de comprar e se divertir. 

Devido a crescente presença das crianças dentro dos estabelecimentos comerciais, 

percebe-se paralelamente o aumento de publicidade destinada a elas e segundo Shimp (2002, 

p.93), “os gastos agregados por criança de 4 a 12 anos, ou aqueles feitos para esse grupo, 

quase dobram a cada década”.  Isto mostra o poder de influência e decisão de compra que esta 

faixa etária possui e que está adquirindo cada vez mais. 

Sendo assim, os anunciantes de produtos destinados às crianças devem ter em mente 

os aspectos apontados durante todo o referencial a fim de atingir seus objetivos de 

comunicação, fazendo com que seus produtos sejam vistos por esses consumidores. 
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3 METODOLOGIA 
 

3.1 Tipo de Pesquisa 

 

 O presente trabalho foi efetuado a partir de uma pesquisa de tipo exploratória, que 

segundo Cervo e Bervian (1996, p.68), “esta fase do trabalho destina-se ao levantamento do 

material necessário para a investigação. De acordo com o tipo de pesquisa, tem-se que reunir 

instrumentos, aparelhos, materiais diversos ou documentos. Estes últimos constituem a 

matéria-prima da pesquisa bibliográfica”. 

 Gil (2008) contribui ao informar que este tipo de pesquisa busca o aperfeiçoamento de 

ideias e o entendimento de comportamentos. Nesta fase, houve o aprofundamento sobre os 

assuntos que envolviam o corpus da pesquisa a fim de obter maiores informações que viessem 

a auxiliar na sua descrição e conclusão. 

 

3.2 Natureza da pesquisa 

 

 Para um estudo que busca compreender a forma como os anunciantes de produtos 

alimentícios destinados às crianças estão explorando o seu ponto-de-venda, foi efetuada uma 

pesquisa de análise qualitativa, pois se procurou analisar aspectos relativos ao comportamento 

do consumidor em relação à peça publicitária e os aspectos persuasivos desta. 

 Samara e Barros (2004, p.31) afirmam que, uma pesquisa qualitativa, é um 

 
estudo descritivo de caso, ou pesquisa qualitativa, tem como característica principal 
compreender as relações de consumo ‘em profundidade’. Sendo-lhe atribuída a 
análise qualitativa das informações obtidas, esse estudo procura identificar as 
motivações de consumo em um aspecto realista, respondendo às questões ‘Como as 
pessoas compram?’, ‘Por que compram?’, ‘Que imagem têm das marcas e dos 
produtos?’, ‘Que sugestões podem ser dadas para inovações/criações de novos 
produtos?’ e ‘Quais os valores e os preconceitos percebidos em relação a 
determinados produtos, serviços ou segmentos de consumo?’, entre outros tópicos 
que podem ser investigados.  

             

 Ou ainda, segundo Pinheiro, et al (2006, p.125), 

 

 

a pesquisa qualitativa é um estudo não-estatístico que identifica e analisa 
profundamente dado não-mensuráveis – sentimentos, sensações, percepções, 
pensamentos, intenções, comportamento passados, entendimento de razões, 
significados e motivações – de um determinado grupo de indivíduos em relação a 
um problema específico. 
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3.3 Delineamento da Pesquisa 

 

 Para compor o referencial teórico, foi desenvolvida uma pesquisa bibliográfica em 

torno dos assuntos expostos acima. Pesquisa bibliográfica, conforme Gil (2008) é a leitura de 

material já desenvolvido, independente de serem livros, periódicos ou artigos. 

 

3.4 Categorias de análise 

 

 A partir do referencial teórico elaboraram-se as seguintes categorias, que foram 

utilizadas para a análise da peça encontrada: marca, teorias do comportamento do consumidor 

(percepção, atenção, estímulo, interpretação, aprendizagem, motivação, atitudes, grupos de 

influência). 

Com relação à peça, as categorias utilizadas foram: tipo de peça utilizada, tipo de peça 

em relação ao tempo de veiculação, objetivo da peça, localização da peça, relação texto x 

imagem, tipo de texto, assinatura e sua localização na peça, tema, conceito, escolha lexical, 

estereótipo, rede semântica, afirmação e repetição, imagem: ilustração ou fotografia, funções 

da imagem, cor, elementos visuais, tipografia: tipos, categorias e contraste dos tipos. 

 

3.5 Técnica de coleta de dados 

 

 O local escolhido foi o hipermercado Big de Santa Maria. O fator determinante foi que 

após dois meses de observação dentro dos hipermercados Big, Carrefour e Nacional da 

Medianeira, foi o único que apresentou merchandising de produto alimentício destinado às 

crianças. O fato de ser o hipermercado mais antigo da cidade, o grande número de clientes 

devido a sua tradição, a presença de grandes marcas e ser o único da cidade que possui um 

shopping em anexo, o que faz com que os pais levem seus filhos para comprar e se divertir, 

também colaborou para que este estabelecimento fosse o escolhido entre os outros caso estes 

também apresentassem algum tipo de material de ponto-de-venda.  

A partir daí foi feita uma observação simples que Gil (1991) afirma que, 
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a observação simples é muito útil quando é dirigida ao conhecimento de fatos ou 
situações que tenham certo caráter público, ou que pelo menos não se situem 
estreitamente no âmbito das condutas privadas. É, pois, muito apropriada para o 
estudo das condutas mais manifestas das pessoas na vida, social, tais como: hábitos 
de compras, de vestuário, de convivência social, de freqüência a lugares públicos, 
etc... (p.106). 

 

 A observação foi feita no dia 12 de outubro de 2010, dentro do hipermercado Big. Foi 

escolhido esse dia pelo fato de ser um feriado em que os hipermercados estavam abertos e por 

isso acreditou-se que as famílias aproveitariam para comprar e passear com seus filhos. 

O tempo de permanência foi de aproximadamente 2 horas. Durante a observação foi 

constatado que a peça atraia a atenção não só das crianças, mas também de muitos adultos que 

chamavam seus filhos para observarem e interagirem. Foram observadas em média 70 

pessoas, incluindo adultos e crianças.  

Após a observação, foram registrados através de fotografia, a peça publicitária que 

apresentou material de merchandising, para registro e comprovação desta observação. A partir 

dessas fotografias, foi feita uma análise do conteúdo do material de ponto-de-venda. 
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 4 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

4.1 Nutella e Kinder 

4.1.1 Histórico da empresa Ferrero10 

 
  Kinder e Nutella são produtos da empresa Ferrero, que surgiu no ano de 1946, em 

Alba, na Itália. Neste mesmo ano, Pietro Ferrero produziu o primeiro produto da empresa 

Ferrero, a pasta Gianduja, composta de chocolate e avelã. Dez anos mais tarde foi inaugurada, 

na Alemanha, a primeira sede internacional da empresa. 

 Em 1960, a Ferrero se expandiu pela Europa. Em 1964, foi criada a logomarca da 

Ferrero na qual é utilizada até hoje. Neste mesmo ano, foi lançada a pasta Nutella. Esta 

substituiu a antiga Gianduja. 

Devido à preocupação dos pais em relação à alimentação dos seus filhos, em 1968, 

com a finalidade inicial de nutrir as crianças da melhor forma, surgiu o Kinder em seu 

primeiro formato: barrinhas de chocolate recheadas com leite.  

 Em 1974, baseado no enorme valor emocional que o ovo de páscoa possui, surgiu na 

Europa o Kinder ovo. A ideia dos criadores era que as crianças, ao abrirem o ovo, pudessem 

entrar em contato com a magia do brinquedo em qualquer dia do ano. As surpresas são 

divididas em brinquedos de montar e brinquedos já montados. São pintadas à mão e todo ano 

são criadas famílias de brinquedos diferentes, incentivando assim, a coleção desses. 

  Kinder ovo foi trazido pela Ferrero para o Brasil, em 1994 e fez muito sucesso. Hoje 

podemos encontrar outros produtos da linha Kinder, como: Kinder Maxi: ovo de páscoa, com 

uma surpresa gigante;  Kinder Bueno: a embalagem vem com duas barrinhas de wafer, 

recheadas de leite e avelã e Kinder Chocolate: composto de quatro barrinhas de chocolate 

recheadas com leite. 

A empresa é, hoje, um dos maiores fabricantes de chocolates do mundo, com presença 

em 50 países, possuindo 30 marcas diferentes. 

  

 
 
 
 
 
 

                                                 
10 Informações retiradas do site da empresa. Disponível em: http://www.ferrero.com.br/ e 
http://www.kinderovo.com.br/ 
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Ação Kinder e Nutella 

 

 No período de 31 de setembro a 15 de outubro de 2010, a empresa Ferrero fez uma 

ação com dois de seus produtos: Kinder e Nutella. Esta ação foi realizada através da 

exposição de um display em locais estratégicos do hipermercado Big de Santa Maria. 

 O display era tridimensional, em formato quadrado, feito de papelão e comportava 

junto a si os produtos. De um lado ficavam os produtos Kinder (Kinder ovo, Kinder Bueno e 

Kinder Chocolate) e do outro a pasta Nutella. 

 Em um dos lados a peça apresentava um material que representava um espelho, de 

aproximadamente 1m e 50 cm com  o título: “Você é do tamanho dos seus sonhos”. 

 No lado oposto havia a ilustração de um palhaço com uma das mãos fechadas como se 

estivesse segurando algo, atrás havia um display móvel que conforme o manuseio apresentava 

as figuras de um pássaro, flores, cartas de baralho e pirulitos. A outra mão aparecia com a 

palma para cima, como se ele estivesse apresentando algo e através da interatividade com o 

display, era possível visualizar produtos Kinder e Nutella.  Essa ilustração apresentava o 

título: “Recheados de imaginação”. 

No centro, de frente para quem fosse pegar algum dos produtos, havia a ilustração da 

lona de um circo com uma bandeira, com o nome da marcas Kinder e Nutella, bem no topo.  

Mais abaixo, apresentava o título: “Circo mágico dos sonhos”. 
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Fonte: registro feito por Daiana Negri em 12/10/2010.    Fonte: registro feito por Daiana Negri em 12/10/2010. 
 

 
Fonte: registro feito por Daiana Negri em 12/10/2010. 
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O material de ponto-de-venda utilizado é um diplay expositor, que conforme citado no 

capítulo 2.4, é, geralmente, feito de papelão, dobrável e fácil de montar e transportar. Foi 

montado primeiramente no primeiro corredor central, entre o corredor dos salgadinhos, balas, 

chicletes e chocolates e o corredor de massas. Posteriormente, foi transferido para o segundo 

corredor central, entre o corredor dos cereais e o corredor dos leites e pães. 

Esse display é caracterizado como temporário que, conforme visto no capítulo 2.4, são 

displays e letreiros utilizados por menos de seis meses. Foi assim caracterizado devido ao 

tempo que foi utilizado dentro da loja: do dia 31 de setembro a 15 de outubro. No primeiro 

corredor a exposição foi do dia 31 de setembro ao dia 09 de outubro e no segundo, do dia 10 

ao dia 15 de outubro. 

A estratégia de colocar o display próximo a esses corredores, provavelmente se deu 

pelo fato de primeiramente serem corredores centrais, ou seja, para se chegar em outros 

corredores, deve-se passar por esses. Outro fator importante foi a proximidade de corredores 

onde se encontram outros produtos alimentícios destinados às crianças como bolachinhas 

recheadas, salgadinhos, macarrões instantâneos, chocolates e balas.  

 Na segunda exposição, o display ficou próximo a produtos consumidos geralmente no 

café da manhã como leites, pães, achocolatados para crianças (como por exemplo, Toddynho, 

Nescau), cereais, e farinha láctea, sugerindo que, o consumidor, ao ir comprar produtos para o 

seu café da manhã, comprasse, também, a pasta Nutella. Ou ainda, quando as crianças fossem 

escolher seus doces e guloseimas, acabassem pedindo também por algum dos produtos 

Kinder. 

 Seu objetivo principal, conforme o capítulo 2.4, foi persuadir, pois, se utilizou de 

ilustrações, cores e formatos que chamassem a atenção das crianças para daí então, vender. 

Esse material possui as características que Blessa (2006) afirma serem necessários: 

criatividade, originalidade e funcionalidade. A funcionalidade se dá pelo fato de que, além de 

ser uma peça atrativa, armazena seus produtos junto a ela, ou seja, o cliente não precisa ir a 

outro corredor do hipermercado para poder adquiri-los.  

 Conforme visto no capítulo 2.1, a marca deve passar confiança ao consumidor e foi 

com isso que a Kinder se preocupou ao criar o Kinder Ovo, que visa nutrir a criança e entretê-

la ao mesmo tempo. Como nos mostra o histórico, a Ferrero é uma marca consolidada no 

cenário nacional e seu nome é sinônimo de qualidade, há um valor associado à marca. Como 

mostra o capítulo sobre o consumo, os consumidores dos produtos da marca Ferrero pagam 

por um preço relativamente maior devido ao seu benefício, seja ele o status, o prestígio ou 

simplesmente pela surpresa que vem dentro dos produtos Kinder. 
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 Com a perspectiva de ativar os fatores internos, a marca faz com que as crianças que 

entram em contato com as suas surpresas entrem no universo da fantasia. Isso acontece 

também com a peça utilizada no merchandising em questão. Quando a criança se olha no 

espelho mágico ele se insere no mundo Kinder e Nutella e, como foi visto no capítulo 2.1, 

acaba gerando mundos possíveis, onde ela faz parte do espetáculo (SEMPRINI, 2006). 

 Através da percepção, que, conforme o capítulo sobre o comportamento do 

consumidor traz a tona sentimentos e emoções passadas, os adultos retomam a sua infância, 

lembrando o quanto é bom ser criança. Enquanto que o consumidor infantil, que ainda está 

inserido nesse universo, se vê nesse mundo imaginário que a marca passa através do anúncio. 

 A peça faz com que o consumidor dirija sua atenção especificamente a ela. Através de 

uma observação não participante realizada no dia 12 de outubro de 2010, percebeu-se que, na 

maioria das vezes, essa atenção era, de acordo com Gade (1998), espontânea, pelo fato de que 

as pessoas que paravam para analisar a peça tinham algum interesse relativo, ou porque eram 

adultos com filhos ou porque eram as próprias crianças. Além do fato de que era dia das 

crianças e os produtos serem, provavelmente, já conhecidos do grande público. 

 A atenção é dirigida através do estímulo que a peça oferece, devido ao seu contraste e 

novidade, que segundo Gade (1998), visto no capítulo 2.1, é o “novo”. Aquilo que se 

diferencia na cor, no formato ou na utilidade. E também pelo seu nível de conteúdo com 

informações básicas e de rápido entendimento e interpretação. Em outras palavras, era o único 

display expositor presente no hipermercado com formato e imagens diferenciadas. 

 O anúncio aborda elementos como o espelho e o palhaço, que são conhecidos pelos 

consumidores através da aprendizagem de cada indivíduo, que conforme o capítulo 2.1, é o 

processo que cada ser humano passa e que a experiência obtida acarreta em mudanças do seu 

conhecimento. Ao entrar em contato com a peça, são resgatadas informações da memória, 

seja de um tempo distante ou não. 

 A partir dos elementos que prendem a atenção do consumidor, a peça pode despertar o 

desejo e, consequentemente, motivar o consumo. No capítulo sobre o comportamento do 

consumidor, pode-se constatar que a motivação é desencadeada através das necessidades.  

 No caso dessa peça publicitária, seu formato, cor e utilidade, por se destacarem dos 

outros tipos de comunicação presentes no hipermercado, são aspectos que estimulam as 

atitudes favoráveis ao consumo. Segundo Gade (1998, p. 125), atitude é “a predisposição 

interna de um indivíduo para avaliar determinado objeto, ou aspecto, de forma favorável ou 

desfavorável”.    
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Conforme citado no capítulo 2.1, alguns fatores externos também influenciam na 

decisão de compra. Primeiramente foram expostas as variáveis demográficas como idade, 

sexo, classe social e estilo de vida. Posteriormente, os grupos: primário que é basicamente a 

família e secundário que são os amigos, vizinhos e, nesse caso, colegas de aula.  

 A partir da observação feita no local da exposição da peça publicitária, pode-se 

afirmar que o público-alvo dessa campanha eram meninos e meninas, com idade entre 4 e 9 

anos (pois os brinquedos contidos no interior dos ovos devem ser mantidos fora do alcance de 

crianças menores de 3 anos), de classe média alta, que possuem conhecimento sobre algumas 

marcas, são capazes de fazer suas próprias escolhas e os pais as aceitam. O público destacado 

no início da pesquisa era de 7 a 9 anos, ou seja, este público se encaixa na faixa etária do 

público-alvo desta campanha. 

 Observou-se também que, por diversas vezes, os pais paravam em frente ao espelho ou 

giravam o display móvel atraindo, assim, a atenção de outras pessoas e dos seus filhos. 

Retoma-se aqui a ideia exposta no capítulo 2.1 sobre a percepção, que traz à tona os 

sentimentos e emoções passadas. 

 Partindo dessa observação, pode-se também reafirmar a influência da família na 

decisão de compra e conforme Shiffman e Kanuk (2000, p.245), esta é “a principal influência 

no comportamento de consumo de seus membros”. Nesse caso, os pais, no momento em que 

chamam os filhos para entrarem em contato com a peça, foram, segundo Gade(1998), os 

iniciadores, ou seja, aqueles que ativaram o interesse dos demais componentes do grupo. 

 A afirmação de Blessa (2006, p.13), situada no capítulo 2.4, de que “durante a compra, 

a visão é o primeiro sentido humano responsável pelo processo de escolha, pois é o primeiro 

estímulo que faz o cérebro reagir na direção do produto”, foi constatada por diversas vezes 

durante a observação. As, cores, as ilustrações e o espelho foram os responsáveis pela atração 

da visão. A facilidade de alcance do produto foi um fator muito importante, pois estava a uma 

altura que qualquer criança, da idade do público-alvo, conseguia pegar. 

 Com relação à criação da peça, Gade (2005), citada no capítulo 2.4.1, afirma que este 

deve prender a atenção, provocar desejo de compra e influenciar o consumo sem que o apelo 

soe ameaçador. Conforme já foi exposto no decorrer deste capítulo, a peça prendeu a atenção 

do público em geral e principalmente do seu público-alvo. 

 A peça apresentou três títulos diferentes, nenhum texto de apoio e nem assinatura. Os 

títulos foram os seguintes: “Circo mágico dos sonhos”, “Você é do tamanho dos seus sonhos” 

e “Recheados de imaginação”. 
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 Quanto ao título “Circo mágico dos sonhos”, pode-se classificá-lo em relação à 

imagem, segundo Figueiredo (2005), em 1+1=1, pois o título e a imagem apresentam a 

mesma ideia. Sobre o título “Você é do tamanho dos seus sonhos”, pode-se afirmar que, 

conforme Martins (1997) é um título afirmativo e segundo Figueiredo (2005) classificado em 

1+1=2, ou seja, a frase apresenta uma ideia e a imagem que é o próprio espelho representa 

algo além, faz com que cada criança se veja no anúncio, sem o espelho não teria o mesmo 

sentido. Por fim, o título “Recheados de imaginação” se enquadra, também, no tipo 1+1=2, 

pois apresenta uma ambigüidade na palavra “recheados” que pode fazer relação com a palavra 

“imaginação” ou então ao próprio produto que contém recheio.  

 Outro fator citado no capítulo 2.4.1, é que o título possui a função de chamar a atenção 

e por isso, na maioria das vezes é escrito em caracteres maiores que o restante do texto. Como 

o anúncio em questão não possui texto de apoio, pode-se ressaltar que, com a mesma 

finalidade, foi utilizada a técnica de letras maiores e menores dentro do próprio título. 

 
Fonte: Registro feito por Daiana Negri em 12/10/2010. 

 Deve-se ressaltar que Figueiredo (2005), afirma que o texto de apoio tem a função de 

esclarecer e informar maiores detalhes e, conforme Hoff e Gabrielli (2004), é bastante 

utilizado para produtos novos, em fase de reposicionamento ou em campanhas institucionais 

nos quais o anúncio não se enquadra. Justificando-se assim, a sua ausência nessa peça. 

 Referente à escolha lexical, foram utilizadas palavras como, por exemplo, “você” e 

“seus” que criam uma intimidade com o cliente com a finalidade de persuadi-lo. Quanto à 

rede semântica, as palavras como “mágico”, “sonhos” e “imaginação”, remetem ao lúdico, a 

tudo o que a criança fantasia e gera os já citados mundos possíveis, onde ela se transforma no 

que quiser. Já a palavra “circo” remete às brincadeiras e diversão que podem ser encontradas 

dentro de um Kinder Ovo.  

A palavra “recheados”, apresenta ambigüidade, fazendo alusão ao interior dos 

chocolates e à quantidade de coisas que a criança pode imaginar e brincar a partir da compra 

do produto. A palavra “tamanho”, também remete a outros aspectos, como por exemplo, o 

Kinder Ovo é relativamente pequeno, porém traz consigo um brinquedo que independente do 

tamanho trará felicidade. Assim, o espelho mostra o tamanho da criança, que mesmo sendo 

pequena, carrega sonhos e seus mundos imagináveis. 
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De acordo com Carrascoza (1999), citado no capítulo 2.4.1, existem alguns códigos 

visuais que são compreendidos pela sociedade e, para passar uma mensagem mais concisa, 

são empregados pela publicidade. Esses códigos são conhecidos como estereótipos. No caso 

do anúncio analisado, a lona do picadeiro de um circo (situada no alto da peça), o palhaço que 

se encontra em uma das laterais do display e as estrelas encontradas em todos os lados da peça 

são os estereótipos utilizados que remetem ao tema trabalhado. 

A assinatura da peça é feita através dos logotipos da Nutella e Kinder e, segundo 

Rabaça apud Figueiredo (2005), é o “símbolo constituído por palavras ou grupos de letras, 

apresentado em desenho característico, destinado a funcionar como elemento de identidade 

visual de uma empresa, de uma instituição, de um produto, etc.” e encontra-se logo abaixo de 

cada um dos títulos, fugindo do convencional que, conforme citado no capítulo sobre criação 

de anúncios, geralmente fica situada no final do anúncio. 

A peça utilizou como conceito o circo e a partir daí desenvolveu o tema que, segundo 

Hoff e Gabrielli (2004, p.36) é “uma forma de abordar um valor ou qualidade notável – o 

diferencial ou a promessa básica – atribuída a um produto/serviço, com a escolha de uma 

linha criativa e de um apelo básico”. Nesse caso, a promessa básica é a magia dos sonhos, da 

imaginação e da realização que Kinder e Nutella são capazes de fornecer através dos seus 

produtos. Ainda conforme as autoras, citadas no capítulo da criação de anúncios, o tema deve 

criar uma empatia no público, fato verificado no momento da observação. 

 Com relação às cores utilizadas na peça publicitária, pode-se afirmar que 

predominaram nas partes laterais (onde se encontram o espelho e o palhaço), o azul (presente 

nas cortinas) e o vermelho (utilizado como uma faixa para suporte da assinatura/logotipo), 

sendo que o azul aparece em maior quantidade. Pedrosa (1982, p.100), citado no capítulo 

2.4.1, afirma que “o azul expressa mais diretamente uma disposição introversiva das funções 

emocionais e intelectuais”. Essa afirmação faz relação com aspectos citados em outros trechos 

da análise, nos quais afirmam que o anúncio tem como objetivo atrair a atenção de forma que 

mexa com o emocional do público-alvo. 

 O vermelho, segundo Farina (1990), por ser uma cor quente, é estimulante e por isso 

foi utilizada na assinatura, para prender a atenção do consumidor na marca. Enquanto que o 

azul, por ser uma cor fria, acalma e passa a sensação de algo leve, daí a explicação para a 

maior parte da peça ser composta por essa cor, para criar uma atmosfera calma em que a 

pessoa se sinta atraída a permanecer mais tempo próximo à peça e convidada a interagir. 

  Outra explicação para a utilização dessas cores é que, segundo Blessa (2006, p. 33) 

“crianças são atraídas por cores primárias (vermelho, azul, amarelo e verde)”. Assim, se 
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explica também, a utilização do vermelho e do amarelo na ilustração da lona do circo, além, 

claro, de serem as cores que normalmente são usadas no picadeiro. 

 Sobre as imagens utilizadas na peça, pode-se dizer certamente que cumpriram sua 

função primordial que, conforme o 2.4.1, é atrair, de forma rápida, a atenção do público. 

Primeiramente, devido ao fato da utilização do espelho, colocado de frente para o corredor, ou 

seja, cada pessoa que ia da frente do hipermercado para os fundos pelo corredor das massas 

(na primeira exposição) ou dos cereais (na segunda exposição), ficava de frente para o 

espelho. Certamente a imagem de cada consumidor refletida em uma peça publicitária foi o 

que atraiu a ponto de chegarem mais próximo e, então, tomarem um contato maior com os 

produtos e a marca. 

 Quanto à função que a imagem refletida pelo espelho possui, pode-se, seguramente, 

classificá-la em expressiva, que, conforme Guzmán (1993), é aquela que tem alto poder 

emocional, com uma interpretação rápida. E ainda conforme Péninou apud Guzmán (1993) é 

possível classificá-la em informação significada, pois a imagem não é neutra, tendo como 

função principal atrair a atenção e conduzir a uma leitura confortável. 

Na outra parte lateral da peça havia a ilustração de um palhaço com as duas mãos 

abertas e as palmas das mãos para cima, como se segurasse algo. Atrás da imagem do 

palhaço, haviam dois círculos (um em cada mão), os quais as crianças podiam girá-los e, em 

um, apareciam os produtos Nutella e Kinder e, no outro círculo,  pássaro, flores, pirulitos e 

cartas. 
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 Fonte: registro feito por Daiana Negri em 12/10/2010. 

        

  
Fonte: registro feito por Daiana Negri em 12/10/2010. 

 

 

 

       
      Fonte: registro feito por Daiana Negri em 12/10/2010. 
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Sobre essa ilustração do palhaço pode-se dizer que, de forma interativa, também 

chamou a atenção do público, pois quem girava os círculos queria descobrir o que estava por 

trás. A função dessa ilustração pode ser classificada em expressiva, pois também possui um 

valor emocional agregado e interpretação rápida. Quanto à informação, pode ser classificada 

como significada, pois sua função principal é atrair o público para ver o que está por trás do 

leiaute. 

 Sobre as técnicas visuais, os elementos que se encontram no leiaute do espelho são: a 

simplicidade, a economia, a minimização, a espontaneidade, a atividade, a ousadia, a 

transparência (na cortina com relação às estrelas e às escritas “Kinder” e “Nutella”), 

opacidade (com relação à pessoa diante do espelho), a exatidão, a profundidade e a 

singularidade, conforme as descrições apresentadas no capítulo 2.4.1.  

Já em relação à imagem do palhaço, as técnicas visuais encontradas são: o equilíbrio, a 

simetria, a regularidade, a simplicidade, a unidade, a profusão, a previsibilidade, a atividade, a 

ousadia, a ênfase, a opacidade, a variação, a exatidão, a profundidade, a justaposição, a 

seqüencialidade e a agudeza. Todas enquadradas nas descrições expostas no capítulo sobre 

criação de anúncios. 

Com relação ao uso da ilustração, esse tipo de imagem possui a vantagem de falar com 

todo tipo de pessoa devido aos seus códigos e símbolos e é o melhor caminho para facilitar a 

memorização dos produtos e estimula o desejo, conforme visto no capítulo 2.4.1. 

Quanto à tipografia utilizada, pode-se afirmar que suas fontes se enquadram na 

classificação de concordantes, ou seja, foi utilizada apenas uma família de tipo em todo o 

anúncio, salvo o logotipo que deve sempre manter sua família original. Para classificar a 

família utilizada pode-se assegurar que se enquadram na categoria de tipos decorativos que, 

conforme Williams (2009) são os tipos engraçados, diferentes e passam um ar informal. Por 

terem sido utilizados apenas em frases pequenas e isoladas, seu uso não se tornou cansativo e 

sim atrativo. 

Para atrair a atenção do leitor foi utilizado o contraste de tamanho na frase “ Você é do 

tamanho dos seus sonhos”, na qual as palavras “você”, “tamanho” e  “sonhos” aparecem em 

tamanhos maiores que o restante. O mesmo acontece na frase “Recheados de imaginação”, 

apenas a palavra “de” fica em tamanho menor. Também foi utilizado nessas duas frases o 

contraste de direção de inclinação maior para cima dando um ar de movimento e criando uma 

energia positiva.  
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 Fonte: Registro feito por Daiana Negri em 12/10/2010. 

 
   Fonte: Registro feito por Daiana Negri em 12/10/2010. 

Por fim, a peça procurou de todas as formas (ilustração, tipografia, cor, localização, 

criatividade e funcionalidade), atrair a atenção das crianças, utilizando o imaginário que 

conforme Pacheco (1998, p. 34) “é por meio dessa magia, desse fantástico, que a criança 

elabora suas perdas, materializa seus desejos, [...] muda de tamanho, fica invisível [...]. Dessa 

forma ela realiza todos os seus desejos e suas necessidades”. 

Um fator de vantagem que a marca em si possui, é o fato de que conforme Gouvêa 

(2009), as crianças se sentem mais atraídas por brindes e jogos, no caso os brinquedos que 

vêm dentro do Kinder Ovo.  

Com relação ao seu público-alvo pode-se organizá-los quanto à classificação citada 

por Santos (2000, p.63), sendo que as crianças com idade entre 3 a 5 anos estão inseridas na 

segunda fase, caracterizada como Universo das Indagações, a fase do “eu quero”, onde 

manifestam suas vontades até obterem o que desejam, já sabem reconhecer algumas marcas 

infantis e as crianças entre 6 a 12 anos encontram-se na terceira fase, que pressupõe que os 

filhos imitem seus pais, comprem sozinhos e saibam escolher e selecionar marcas e produtos. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este trabalho teve o objetivo de, primeiramente, identificar peças publicitárias voltadas 

ao público infantil, que contivessem imagem e texto e estivessem presentes no ponto-de-

venda, durante o mês de outubro, mês do dia das crianças. A escolha do hipermercado se deu 

pelo fato de que há uma variedade de produtos muito grande e presença de grandes marcas, 

além do fato de possuir um shopping anexo, no qual recebe diariamente muitas famílias que 

passeiam e efetuam suas compras e por ter sido o único hipermercado que apresentou 

merchandising dirigido às crianças. 

Em princípio, havia a certeza de que haveria uma diversidade de peças publicitárias no 

ponto-de-venda, principalmente pelo fato de que a observação e o registro do merchandising 

seriam efetuados próximo ao dia das crianças. Porém, ao ir a campo, a constatação foi o 

contrário: os anunciantes de produtos alimentícios destinados às crianças estão utilizando o 

ponto-de-venda, dentro do hipermercado Big de Santa Maria, apenas para a exposição do seu 

produto. 

 Após a observação e o registro fotográfico, foram utilizados aspectos de todo o 

referencial teórico, a fim de fazer a análise dos dados. Foram relacionados dados referentes ao 

consumo e o comportamento do consumidor, merchandising e ponto-de-venda, criação em 

relação a texto e imagem e a criança como consumidora. 

 A partir das afirmações descritas ao longo do referencial teórico, nota-se que a criança 

contemporânea está cada vez mais presente na decisão das compras familiares. Elas possuem 

grande poder de influência e muitas vezes de decisão também. Por isso, os anunciantes devem 

estar atentos a este público em especial. 

 Com relação à análise da peça, pode-se afirmar que, fatores estudados no 

comportamento do consumidor, foram trazidos à tona. Através dos elementos que remetem à 

infância, a percepção é ativada e os sentimentos e emoções surgem com maior intensidade. A 

atenção dirigida à peça, na maioria das vezes, era espontânea, principalmente pela novidade 

que esta apresentava dentro do hipermercado, seja pelo seu conteúdo de rápido entendimento 

ou pelo fato de ser a única peça de merchandising dentro do hipermercado. 

 A aprendizagem de cada indivíduo também é explorada quando a peça apresenta 

elementos que fazem parte do conhecimento destes. Esses elementos, através das 

necessidades de cada consumidor, motivam à compra.  
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Sobre a ação, foram detectados apelos essencialmente emocionais nas palavras, nas 

imagens e nas cores. A partir da análise e da constatação do apelo emocional, percebeu-se que 

esse tipo de abordagem atrai, de forma rápida as crianças, devido ao mundo imaginário que 

são capazes de criar. A utilização do espelho contribuiu para que a peça, além de mexer com a 

questão emocional, chamasse a atenção tanto de crianças como de adultos e os fizessem entrar 

em contato.  

 Quanto à localização do display expositor, pode-se assegurar que foi estrategicamente 

colocado nos corredores centrais para melhor visibilidade. Sua altura e funcionalidade, sendo 

que os produtos se encontravam junto dele, fizeram com que as crianças pudessem tocar o 

produto e a partir daí, externar o desejo de compra. 

 A época que a empresa montou o display, certamente ajudou na venda do produto, 

sendo que nesse período (31 de setembro a 15 de outubro), muitos pais levam seus filhos para 

escolher seu presente de dia das crianças. 

 Dessa forma, é possível afirmar que os profissionais que criaram a peça de 

merchandising estão atentos ao fluxo de crianças no ponto-de-venda e às características 

essenciais (como cor, ilustração, funcionalidade) que uma peça publicitária deve ter para 

atrair a atenção do consumidor. 

  Por fim, considera-se que esta pesquisa conseguiu atingir seus objetivos, apesar da 

quantidade de peças encontradas não ser compatível com a esperada, foi possível verificar que 

mesmo em pequena quantidade, o anúncio abordou grande parte de questões relativas às 

crianças, conseguindo assim, chamar a atenção. 
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