
 

 

 

 

 

Gisele Melo Lima 

 

 

 

TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO 

UM ESTUDO INTERDISCIPLINAR SOBRE A PUBLICIDADE  

DIRECIONADA ÀS CRIANÇAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Maria, RS 

2008 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 2

Gisele Melo Lima 

 

 

 

UM ESTUDO INTERDISCIPLINAR SOBRE A PUBLICIDADE  

DIRECIONADA ÀS CRIANÇAS 

 

 

 

Trabalho final de graduação apresentado ao curso de Comunicação social / Habilitação em 

Publicidade e Propaganda - Área de Artes, Letras e Comunicação, do Centro Universitário 

Franciscano, como requisito parcial para obtenção do grau de Publicitário – Bacharel em 

Comunicação Social. 

 

 

Orientadora: Cristina Munarski Jobim Hollerbach 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santa Maria, RS 

2008   

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 3

Gisele Melo Lima 

 

 

UM ESTUDO INTERDISCIPLINAR SOBRE A PUBLICIDADE  

DIRECIONADA ÀS CRIANÇAS 

 

 

Trabalho final de graduação apresentado ao curso de Comunicação Social / Habilitação em 
Publicidade e Propaganda - Área de Artes, Letras e Comunicação do Centro Universitário 
Franciscano, como requisito parcial para obtenção do grau de Publicitário – Bacharel em 
Comunicação Social. 

 

 

 

Cristina Munarski Jobim Hollerbach – Orientadora (Unifra) 

 

 

Michele Kapp Trevisan (Unifra) 

 

 

Felipe Schroeder de Oliverira (Unifra) 

 

 

 

 

 

Aprovado em ..................de...................................................de..................... 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 4

AGRADECIMENTOS 

 

Em primeiro lugar tenho que agradecer a Deus por permitir que eu tenha uma família 

maravilhosa que sempre me deu amor, carinho e muito incentivo. Sem a confiança e todo o 

apoio que meus pais sempre me dedicaram não teria sido possível completar essa graduação. 

Obrigada queridos pais, é graças a vocês que hoje me torno uma profissional em Publicidade 

e Propaganda. 

Meu querido marido, obrigado a você também. Obrigada por toda calma que sempre 

teve comigo, por ter me incentivado desde o início, por não me deixar desistir dos meus 

sonhos, mesmo quando tudo parece tão difícil. Sei que sempre poderei contar com você, com 

sua experiência, sua sabedoria e principalmente sua paciência.  

Não poderia deixar de agradecer ao meu amado filho que soube suportar com 

resignação as minhas inúmeras atribuições e principalmente a falta de tempo. Amo você e 

você também é minha razão de viver. Obrigada. 

As minhas grandes e queridas amigas Marlise, Andressa, Lauren, Evelize e Juliana, 

que sempre estiveram comigo nos momentos mais alegres e nos momentos mais difíceis em 

todo esse tempo que passamos juntas: Obrigado. Vocês sempre me deram força para que eu 

conseguisse concluir mais essa etapa da minha vida. 

 Aos meus avós, muito obrigado por sempre me estimularem e se orgulharem do meu 

estudo e da minha vontade de vencer. Sei que se estivessem aqui estariam muito felizes. 

Estejam onde estiverem tenho certeza que irão comemorar comigo mais essa vitória. Amo 

demais vocês. 

E por fim, porém não menos importante, o meu obrigado a Professora Cristina Jobim, 

minha orientadora. Obrigada pela calma e por ter sempre acreditado em mim 

incondicionalmente, por seu apoio nos momentos difíceis e por seu incentivo para que eu 

sempre fizesse o melhor. Obrigado pelos ensinamentos e pela compreensão com minhas 

demoras. Muito obrigada! 

 

 

 

 

 

 

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 5

RESUMO 

 

O presente trabalho final de graduação faz um levantamento bibliográfico sobre diversas 
áreas, analisando a publicidade direcionada às crianças, bem como os seus pontos 
convergentes e divergentes. Os aspectos abordados foram a psicologia, a legislação, o 
marketing, a publicidade e ética. A pesquisa procurou avaliar os fatores psicológicos que 
exercem influência no comportamento de compra infantil, buscou também examinar a 
legislação sobre a publicidade direcionada às crianças, o marketing e suas ações, a 
publicidade e o seu conteúdo e a ética na abordagem as crianças. Desta forma, o estudo 
proporcionou uma reflexão sobre a complexidade da publicidade dirigida ao público infantil.  
 

Palavras-chave: criança, consumo, psicologia, legislação, marketing, publicidade, ética. 

 

 
ABSTRACT 
 

The boon I work closing as of gradation he does um lifting bibliographical on the subject of 
diversas areas , analysing the advertising direcionada to the children , as well as their dots 
convergentes and divergent. The appearances approached have been the psycology , the 
legislation , the marketing , the advertising and ethics. The search had sought access the suit 
psychological than it is to exercising influence at the behavior as of he buys babyish , he 
picked as well analyze the legislation above the hype direcionada to the children , the 
marketing and your ações , the advertising and its contents and the ethics at the approach the 
children. Hereby , the review provided a reflection above the complexity from the hype drove 
to the audience babyish. 
 
 
Key words: children , expenditure , psycology , legislation , marketing , hype , ethics. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

A publicidade está em todo lugar. Está presente em todo o espaço, sendo impossível 

não notá-la. Segundo Sant’Anna (2002, p.75) “publicidade deriva de público (do latim 

publicus) e designa a qualidade do que é público. Significa o ato de vulgarizar, de tornar 

público um fato, uma idéia”. Assim, é um instrumento para tornar conhecido um produto, um 

serviço ou uma empresa. Ela tem dois objetivos essenciais: informar e persuadir. É um 

conjunto de técnicas de ação coletiva, utilizadas no sentido de promover o lucro de uma 

atividade comercial, conquistando, aumentando ou mantendo clientes.  

A publicidade tem prosperado no Brasil e está diretamente ligada ao desenvolvimento 

industrial. “Sem publicidade não teria sido possível o surgimento dos nossos grandes 

mercados de consumo que permitiram o aparecimento da fabricação em série, base do 

desenvolvimento da indústria moderna” (SANT’ANNA, 2002, p.76). Assim, ela tem sido 

uma impulsionadora, colaborando no desenvolvimento da sociedade como um todo.  
A publicidade é uma das maiores forças da atualidade. É a grande energia que 
impulsiona o desenvolvimento industrial, o crescimento do comércio e a toda outra 
atividade e é, ao mesmo tempo, a maior influência de sugestão para orientar a 
humanidade politicamente ou em questões religiosas, para criar estados de 
oposições, para revolucionar os métodos e para difundir aquilo que é mais 
conveniente, novo ou econômico para a comunidade ou na resolução de apetências e 
necessidades (SANT’ANNA, 2002, p.77). 
 

Conseqüentemente, na sociedade moderna e competitiva em que vivemos, o consumo 

vem delimitando também a identidade do público infantil. Valores priorizados em nossa 

sociedade, como a beleza, o sucesso e a saúde, levam a uma reorientação da personalidade do 

consumidor e estabelecem um ambiente competitivo na busca de status e sucesso social. 

Segundo Bauman (2007, p.106) “a sociedade de consumo tem por base a premissa de 

satisfazer os desejos humanos de uma forma que nenhuma sociedade do passado pôde realizar 

ou sonhar”.  

Assim, a atividade de consumo das crianças na atualidade tem sido marcada pelas 

relações de produção e de consumo permeando as interações sociais. Vários foram os motivos 

que levaram as crianças a tornarem-se grandes consumistas. Entre eles, a necessidade de auto-

afirmação e a busca da construção de sua própria personalidade.  

Desta forma acompanham-se as mudanças e as influências mútuas estabelecidas entre 

adultos e crianças e o modo como elas vêm se transformando na sociedade. Vive-se em uma 

sociedade consumista onde se acredita que os objetos poderão trazer a felicidade. “O consumo 
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transformou-se num ato social por si só, tal como o exercício da cidadania” (KARSAKLIAN, 

2000, p.218).  

Além disso, o tempo compartilhado entre pais e filhos é cada vez menor: trabalha-se 

cada vez mais para aumentar a renda familiar e o poder aquisitivo. Logo, a criança torna-se a 

soberana do lar. Neste contexto, os pais sentem-se obrigados a ressarci-las pelo desamparo, 

cedendo com facilidade a seus pedidos e desejos, entre eles o de comprar e possuir. De acordo 

com Solomon (2002, p.294) “a submissão dos pais ocorre quando um deles toma uma decisão 

influenciado pelo pedido e “renúncias” de uma criança”. No auge da sociedade capitalista as 

crianças entre cinco e oito anos de idade foram identificadas como um amplo segmento de 

consumo.  
Um estudo documentou as estratégias usadas por crianças para compras. Embora a 
maioria delas simplesmente pedisse as coisas, algumas outras táticas comuns 
incluíam falar que tinham visto o produto na TV, dizer que um irmão ou amigo já o 
tinha ou fazer tarefas em troca (SOLOMON, 2002, p.294). 

 
Uma grande quantidade de apelos é dirigida diretamente às crianças, pelo novo papel 

ativo que elas exercem no núcleo familiar. Conforme Gade (1998) a criança opta pelo que 

quer vestir, usar, comer e até interfere no que os adultos devem fazer. Além disso, os produtos 

infantis estão cada vez mais atraentes ao utilizarem personagens, apresentadores, desenhos, 

entre outros recursos que estão a serviço da publicidade, tudo anunciado diretamente para as 

crianças. 
Ocorre que, com a diferenciação crescente dos papéis e das condutas familiares, a 
criança deixa de ser um espectador passivo para converter-se em pequeno 
protagonista e alvo ideal para os publicitários, que manipulam sua figura 
habilmente. Não é apenas a mãe que é presa fácil de um apelo como “se você gosta 
do seu filho compre”, como a criança também. Ela pedirá o produto anunciado, na 
realidade, porém, pede atenção, pede o amor colocado na premissa da compra 
(GADE, 1998, p.186).  

 
 Portanto, a publicidade veiculada pela mídia, é uma poderosa força de persuasão que 

interfere nas atitudes e nos comportamentos. Na sociedade contemporânea, ela influencia 

profundamente as pessoas, sobretudo as crianças, no que se refere as suas motivações, aos 

seus critérios de escolha e de comportamento.  

Assim, ela pode desempenhar um papel construtivo, o que se verifica, com freqüência, 

no crescimento econômico, na difusão de idéias e de informações, e na promoção de vínculo 

entre os indivíduos e as diferentes categorias sociais. Conforme Sant’Anna (2002, p.76) “a 

publicidade é, sobretudo, um grande meio de comunicação com a massa”. 

Porém, por ser uma ferramenta de ação muito influente, traz em si o grande perigo de 

ser mal conduzida. “Isso porque seu mecanismo de funcionamento parece simples e seu poder 
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de fogo à prova de qualquer defesa ou contra-ataque” (SAMPAIO, 2003, p.24). Se os seus 

efeitos podem ser positivos, pode ter de igual modo, uma influência negativa. Segundo 

Sampaio (2003, p.280) “a propaganda produz tanto boa vontade e imagem positiva ao 

valorizar algum aspecto ou benefício de um produto/serviço, como gera má vontade e imagem 

negativa ao tentar iludir a boa-fé ou enganar o consumidor”. Quando usada de maneira 

errônea e antiética, pode causar graves danos, como muitas vezes acontece, à mente das 

crianças e ao bem comum. 

Entretanto, recentemente, intensificaram-se os processos de reflexão acerca das 

relações entre comunicação e infância salientando questões de ética e responsabilidade social 

no trato da comunicação. Essa discussão muda radicalmente práticas de anunciabilidade para 

esse segmento. Nesta perspectiva, o foco central desta pesquisa consiste em integrar 

conhecimentos das áreas de psicologia, legislação, marketing, publicidade e ética a respeito da 

publicidade direcionada às crianças e fazer um cruzamento entre os seus pontos convergentes 

e divergentes.  

O verdadeiro problema não é a publicidade tentar persuadir as crianças e sim ponderar 

se essa influência se mantém em níveis aceitáveis. A partir destas considerações, uma 

investigação tornou-se pertinente para apresentar uma visão multidisciplinar sobre este 

assunto. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Para dar conta deste trabalho serão estudadas as áreas da psicologia, legislação, 

marketing, publicidade e ética a respeito da publicidade direcionada às crianças. Na área da 

psicologia serão examinados diversos fatores psicológicos que interferem nos processos de 

decisão de compra. Na legislação serão analisados o Código Brasileiro de Auto-

Regulamentação Publicitária, o Conar, a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente e o Código de Defesa do Consumidor. 

 Já na área do marketing será discutido o marketing infantil como um novo campo de 

estudo e as influências que ele exerce no comportamento de compra das crianças. Na 

publicidade serão observadas as publicidades que as crianças apreciam e as que elas rejeitam. 

E por fim, serão abordados a ética e a responsabilidade social no marketing e na publicidade 

dirigida ao público infantil. 

 

 

2.1 A PSICOLOGIA E O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR INFANTIL 

 

 A finalidade do marketing é satisfazer as necessidades e os desejos dos consumidores 

através da produção de produtos e serviços. “Assim, conhecer as pessoas, suas necessidades, 

seus desejos e seus hábitos de compra torna-se fundamental para a eficaz administração 

mercadológica” (SAMARA, 2005, p.02). 

 Porém, entender o comportamento do consumidor é uma tarefa complexa, que exige o 

estudo de diversas áreas do conhecimento. Desta forma, “o comportamento do consumidor 

são as atividades físicas, mentais e emocionais realizadas na seleção, compra e uso de 

produtos e serviços para satisfação de necessidades e desejos” (GADE, 1998, p.01). 

 Empresas de todo o mundo estão reconhecendo a importância de entender o 

comportamento do cliente como uma chave para seu sucesso. De acordo com Shet (2001) 

aprendendo sobre o comportamento dos clientes, os profissionais de negócios podem entender 

por que os clientes compram o que compram ou, por que eles respondem aos estímulos do 

mercado da maneira que o fazem. 

 Assim sendo, são realizados estudos do comportamento e dos fatores psicológicos que 

influenciam as crianças ao consumo, para permitir o desenvolvimento de estratégias de 

marketing mais eficientes. “A psicologia permite entender as influências dos fatores 
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psicodinâmicos internos e dos fatores psicossociais externos que atuam sobre o consumidor” 

(GADE, 1998, p. 01). 

 Embora as emoções sempre tenham desempenhado um papel importante nas ações de 

marketing, esta tendência vem aumentando. Segundo Kotler (2003) hoje, as empresas 

recorrem cada vez mais à imagem e a emoção para conquistar participação na mente e no 

coração dos clientes. 

 Atualmente, muitas organizações procuram desenvolver imagens que falem mais ao 

coração do que à mente, principalmente quando elas forem destinadas ao público infantil. Em 

conseqüência, as empresas estão recorrendo a antropólogos e a psicólogos para desenvolver 

mensagens que afetem mais profundamente as emoções. Conforme Kotler (2003) uma das 

abordagens é construir a imagem do produto em torno de algum modelo enraizado, como, o 

herói, a sereia, o velho sábio, que povoa o inconsciente coletivo das crianças. 

 

 

2.1.1 Principais fatores Psicológicos 

 

 Um conjunto de fatores psicológicos combinado a determinadas características do 

consumidor leva a processos de decisão de compra. Assim, o objetivo do profissional de 

marketing é compreender o que acontece no consciente do comprador entre a chegada do 

estímulo externo e a decisão de compra. “Quatro fatores psicológicos – motivação, percepção, 

aprendizagem e memória – influenciam a reação do consumidor aos vários estímulos de 

marketing” (KOTLER; KELLER, 2006, p.182). 

Assim sendo, um dos pontos de partida para o entendimento do comportamento do 

consumidor é o estudo da motivação. Com raras exceções, qualquer ser humano não 

consumirá nada se não estiver motivado a comprar. “Motivação é a predisposição para o 

indivíduo agir de uma maneira determinada. Na prática é o mesmo que preparação” 

(SANT’ANNA, 2002, p.86). 

Cada pessoa tem um conjunto de necessidades que precisam ser atendidas. Quando ela 

se depara com uma necessidade não satisfeita, concretiza-se um estado de tensão, que gera um 

desequilíbrio. “O indivíduo é internamente pressionado para resolver o problema, isto é, 

buscar uma solução que lhe permita atender aquela necessidade. A esse impulso para a ação, 

em busca do equilíbrio, chama-se motivação” (ROCHA; CHRISTENSEN, 1999, p.56). 

Todo indivíduo tem necessidades, algumas são inatas, outras são adquiridas. As 

necessidades inatas são fisiológicas, elas incluem as necessidades de elementos indispensáveis 
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para a manutenção da vida, como alimento, água, ar e abrigo. “Uma vez que são necessárias 

para manter a vida, as necessidades biogênicas são consideradas necessidades primárias” 

(SCHIFFMAN; KANUK, 2000, p.60).  

Já, as necessidades adquiridas são aquelas que aprendemos em resposta à nossa cultura 

ou meio ambiente. Podem incluir necessidades de auto-estima, de prestígio, de afeto, de poder 

e de aprendizagem. “Uma vez que as necessidades adquiridas são psicológicas, são 

consideradas necessidades secundárias” (SCHIFFMAN; KANUK, 2000, p.60). 

Assim, as pessoas podem ser motivadas por meio de necessidades internas ou externas 

que podem ser de caráter fisiológico ou psicológico. “O comportamento motivado caracteriza-

se pela forte energia despendida numa ação orientada para um objetivo específico. O melhor 

indicador de um comportamento motivado é a persistência” (KARSAKLIAN, 2000, p.22).  
Toda e qualquer pessoa pode listar uma série de objetos que ela deseja e pelos quais 
ela pode realizar esforços especiais. Dizemos então que ela está “motivada”. 
Motivação é algo que não pode ser diretamente observado e, por essa razão, infere-
se a existência de motivações pela observação do comportamento (KARSAKLIAN, 
2000, p.22). 
 

Por conseguinte, sabe-se que as crianças também são responsáveis por grande parte da 

atividade do mercado, mas como elas sabem o que querem e do que gostam? Para as crianças, 

as duas fontes primárias de socialização são a família e a mídia. De acordo com Solomon 

(2002) a socialização do consumidor é o processo pelo qual as crianças e os jovens adquirem 

habilidades, conhecimento e atitudes relevantes para sua atuação no mercado.  

Nos primeiros dois anos, as crianças começam a pedir objetos desejados. Por volta de 

cinco anos, a maioria das crianças faz compra com a ajuda dos pais e avós. Aos oito, fazem 

compras independentes, criando um ciclo de consumo. Sendo assim, “o processo de 

socialização do consumidor começa com os bebês, que acompanham seus pais às lojas, onde 

são expostos aos estímulos de marketing” (SOLOMON, 2002, p.295). 

Uma grande quantidade de apelos motivacionais é dirigido às crianças. Isto porque, 

atualmente, elas são fortes influenciadoras na decisão de consumo da família. Elas aprendem 

a respeito das necessidades básicas com seus pais e o significado simbólico dos bens com 

seus pares, seu grupo e através da televisão. 
A televisão apresenta shows que têm apelos para a criança, quando permite que ela 
expresse suas fantasias e tensões interiores, como, por exemplo, quando a deixa um 
pouco assustada, temerosa ou com raiva diante das situações apresentadas, as quais 
em seguida mostram soluções. Elementos que representam a resistência infantil à 
autoridade adulta são bem vindos, pois permitem à criança liberar seus conflitos. 
(GADE, 1998, p.188). 
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 14

Além do grande volume de programação elaborada diretamente para as crianças, estas 

também são expostas a imagens idealizadas de como é ser adulto. Conforme Solomon (2002) 

as crianças são cada vez mais afetadas por programas e comerciais direcionados a adultos 

durante o horário nobre da TV. Por exemplo, as meninas pequenas expostas a comerciais de 

batom aprendem a associar batom com beleza. 

Assim sendo, uma função da brincadeira infantil é ensaiar para a vida adulta. As 

crianças “representam” diferentes papéis que poderão assumir mais tarde e aprendem sobre as 

expectativas que os outros têm a seu respeito. Deste modo, a indústria de brinquedos fornece 

os acessórios que elas usam para interpretar esses papéis. Conforme Karsaklian (2000) de 

posse dessas informações, algumas empresas começaram a utilizar, nas propagandas, 

personagens conhecidos do público infantil para aproximarem-se ainda mais desse segmento. 

Portanto, as grandes marcas de produtos procuram estar ao lado das crianças desde a 

primeira infância e pelo resto da sua vida. Segundo Solomon (2002, p.298) “algumas 

evidências indicam que crianças bem pequenas são capazes de aprender informações relativas 

ao consumo surpreendentemente bem”. Assim, as empresas procuram completar suas linhas 

de produtos com artigos dirigidos ao mercado infantil, e de olho neste mercado, a indústria da 

publicidade cria campanhas especializadas para motivar e atrair os pequenos consumidores. 

 

 

2.1.2 Percepção  

 

 Depois de motivada, a pessoa está pronta para agir. A forma como cada um age é 

influenciada por sua percepção da situação. “Percepção é o processo pelo qual as pessoas 

selecionam e interpretam informações para formarem uma imagem significativa do mundo” 

(KOTLER; ARMSTRONG, 1999, p.103). Um mesmo estímulo pode causar diferentes 

percepções, devido a três processos perceptivos: atenção, distorção e retenção seletivas. 

 A atenção é o grau que a atividade de processamento dedica a um estímulo específico. 

“Perceber é tomar conhecimento de um objeto. E, para isso, é preciso focalizar a atenção 

sobre ele. A atenção é, pois, uma condição essencial para que haja percepção” (SAMARA, 

2005, p.127). 

Assim, cada indivíduo lida com um bombardeio de sensações, prestando atenção a 

alguns estímulos e eliminando outros. Segundo Solomon (2002, p.51) “a sensação está 

relacionada à reação imediata de nossos receptores sensoriais (olhos, ouvidos, nariz, boca, 

dedos) a estímulos básicos como a luz, a cor, o som, os odores e as texturas”. Mesmo que uma 
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propaganda ou um display de produtos consigam estar face a face com o cliente, ele pode, 

ainda assim, ignorá-los, se não se relacionarem com seus interesses.  
Inicialmente, a atenção de uma pessoa é atraída pelas características de contraste e 
exuberância do estímulo. Além da atenção inicial, entretanto, para que o 
processamento do estímulo continue, é preciso que haja um interesse pessoal no 
produto ou serviço anunciado (SHET, 2001, p.291). 

 
 Conseqüentemente, a influência publicitária de uma mensagem destinada ao público 

infantil só será consolidada se a criança prestar atenção à mensagem, o que dependerá de três 

fatores: o produto apresentado, a criatividade da mensagem e a repetição. “Pelo mecanismo da 

atenção seletiva, a criança prestará mais atenção à publicidade se esta apresentar um produto 

que se insira no seu campo momentâneo de interesse” (KAPFERER, 1987, P.25). 

 A distorção seletiva faz as pessoas mudarem o significado dos estímulos dissonantes 

para que se tornem consistentes com suas crenças e sentimentos. “Assim, a informação é 

interpretada de modo a conformar-se com crenças e expectativas prévias, afastando-se da 

realidade objetiva” (SHET, 2001, p.292). 

 E por fim, o último processo perceptivo é a retenção seletiva. Segundo Samara (2005) 

a retenção seletiva significa que as pessoas provavelmente só se lembrarão dos estímulos que 

amparam seus sentimentos e crenças preconcebidos, esquecendo-se dos demais. 

A percepção do conteúdo da propaganda tende a crescer de acordo com a idade, a 

maturidade e a personalidade da criança. “Logo após a comunicação, a criança tem na 

memória novas impressões, recordações da mensagem, do produto ou da marca” 

(KAPFERER, 1987, p.32). 

 Estas variam de acordo com a fase de desenvolvimento da criança. De acordo com 

Kapferer (1987, p.32) “abaixo dos seis anos, a criança tem principalmente uma memória 

episódica: lembra-se de imagens desordenadas”. Somente com a idade a memória semântica 

se desenvolve, permitindo o armazenamento memorial de significados. 

Conforme Karsaklian (2000) é por volta dos oito aos onze anos que a maior parte das 

crianças começa a tomar consciência das intenções publicitárias, tanto dos objetivos 

informativos quanto persuasivos. Porém, quanto maior for a percepção da intenção persuasiva 

por parte da criança, menos esta afirma gostar da publicidade. Parece que a percepção de uma 

intenção persuasiva estabelece um filtro cognitivo, que pode ser ativado durante o contato 

com a publicidade. 
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2.1.3 Aprendizagem 

 

 Outro fator importante de influência psicológica no comportamento do consumidor é a 

aprendizagem. “O aprendizado são as mudanças no comportamento do indivíduo a partir da 

sua experiência” (KOTLER; ARMSTRONG, 1999, p.105). Os teóricos do aprendizado 

postulam que a maior parte do comportamento humano é aprendida, e que o aprendizado 

ocorre através da inter-relação de impulsos, estímulos, sugestões, respostas e reforço. “Assim, 

uma criança que acidentalmente põe a mão em uma lâmpada quente, aprende a nunca mais 

tocar qualquer coisa semelhante aquele objeto” (CZINKOTA, 2001, p.144). 

 No que se refere ao comportamento de compra, os estímulos podem ser anúncios, 

produtos, embalagens. Segundo Karsaklian (2000) no caso das crianças, a embalagem 

desempenha papel principal na escolha dos produtos, pois é ela que veicula os personagens, 

os nomes, as cores e todos os demais fatores que chamam a sua atenção. Já as possíveis 

respostas aos estímulos seriam a compra, a preferência e o conhecimento da marca.  
Um estudo constatou que crianças entre 7 e 12 anos possuem fortes preferências de 
marca. E as crianças que ainda não sabem ler são capazes de reconhecer símbolos de 
marcas, como os arcos do McDonald’s, ou o tigre Tony, mascote dos cereais 
Kellogg’s (SHET, 2001, p. 549). 

 
 As crianças também são capazes de citar as marcas usadas em sua casa, mesmo 

quando elas não utilizam o produto diretamente. Para Karsaklian (2000) tais constatações são 

admiráveis, pois se sabe que a memorização de uma criança é mais gráfica do que verbal e 

por isso a marca não seria o primeiro fator discriminante dos produtos. Portanto, as marcas 

que associam seu nome a um personagem ou símbolo aumentam suas chances de serem 

memorizadas. 

 Algumas variáveis importantes para o entendimento da aprendizagem surgiram a 

partir da teoria do condicionamento de Pavlov, entre as quais o conceito de reforço e o 

conceito de extinção de resposta. “O reforço é dado toda vez que o indivíduo é premiado, 

após realizar determinado ato. A extinção de resposta ocorre, por sua vez, quando, em vez de 

prêmio, ocorre frustração” (ROCHA; CHRISTENSEN, 1999, p.15). 

 Deste modo, a aprendizagem é um processo de modelagem pelo qual aprende-se ao 

observar as ações dos outros e os reforços que recebem por seus comportamentos. “Assim, o 

aprendizado se dá por meio das experiências das outras pessoas, e não da prática direta” 

(SAMARA, 2005, p.113). 

 A socialização das crianças como consumidoras é fácil e natural no que se refere ao 

papel de usuário. As crianças aprendem observando o que os mais velhos ao seu redor 
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consomem. De acordo com Sheth (2001) elas também aprendem com os outros membros da 

família, com os professores e outras pessoas que acreditam e com os meios de comunicação 

de massa. 

 É muito comum perceber-se as crianças copiando comportamentos que observam nos 

adultos. “Quando o Programa da Xuxa exibiu, há alguns anos, a apresentadora demonstrando 

os calçados de plástico Melissinha em seu programa, milhares de crianças em todo o país 

passaram a usar as mesmas sandálias, buscando imitar o ídolo” (SAMARA, 2005, p.113). 

 Relacionado às alterações causadas pela informação e pela experiência no 

comportamento do sujeito, o aprendizado torna-se um pilar importante para gerar e sustentar 

as decisões sobre compras futuras do consumidor. Segundo Shet (2001, p.549) “o 

aprendizado e a socialização são processos de toda uma vida, que continuam até os anos 

maduros das pessoas”. 

 Portanto, a socialização do consumidor refere-se à aquisição de conhecimentos, 

preferências e habilidades para atuar no mercado. Conforme Shet (2001) aqui está sendo 

enfocada à socialização na infância, já que é nesse período que ocorre a primeira onda de 

socialização. Dois tipos de fatores desempenham um papel na socialização da criança como 

consumidora: os cognitivos e os ambientais. 

 Os fatores cognitivos são habilidades mentais relacionadas à idade. “Crianças muito 

pequenas, por exemplo, não conseguem discriminar um programa de TV de um comercial, 

além de não entenderem a intenção persuasiva dos anunciantes” (SHET, 2001, p.549).  

Elas também são guiadas por traços perceptuais imediatos dos estímulos e não pelo 

conteúdo veiculado. Para Shet (2001, p.549) “uma criança considera que um copo menor 

cheio até o topo contém mais suco do que um copo maior cheio até a metade”.  

 A família exerce a mais forte influência sobre a socialização da criança. Deste modo, 

os fatores ambientais são agentes de socialização, os meios de comunicação de massa, os 

pares e a família. 

 

 

2.1.4 Memória 

 

 A memória se refere ao armazenamento de informações aprendidas. Psicólogos 

cognitivos classificam a memória como memória de curto prazo – um repositório temporário 

de informações – e memória de longo prazo – um repositório mais permanente.  
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O modo como as informações são codificadas quando percebidas determina como 
serão armazenadas na estrutura de memória: memória sensorial, memória de curto 
prazo e memória de longo prazo. Esses três sistemas distintos funcionam como 
depósitos temporários localizados separadamente na memória para realizar, em 
etapas, o processamento de informações antes da aderência e do arquivamento 
definitivo (SAMARA, 2005, p.112). 
 

 No caso das mensagens direcionadas ao público infantil, é necessário ser muito 

preciso com o vocabulário, pois as crianças tendem, por vezes, a abreviar as frases. Segundo 

Karsaklian (2000) em épocas como a do Natal, muitas empresas anunciam produtos como “o 

melhor de sua categoria”. As crianças tendem a guardar na memória que tal produto é “o 

melhor”, o que aumenta grandemente os riscos de decepção na utilização do produto. 

 Portanto, a memorização é essencial para o sucesso da mensagem. “Sem ela, a 

mensagem terá sido transmitida, a criança terá apreciado seu momento de diversão com a 

propaganda, mas ele será efêmero” (KARSAKLIAN, 2000, p.229). 

 Sem memorização não há aprendizagem. De acordo com Karsaklian (2000, p.229) “a 

memória de longo prazo das crianças é deficiente, pois ainda existem várias lacunas 

organizacionais”. Na realidade, as crianças tendem a lembrar-se daquilo que as personagens 

fazem e não daquilo que elas são e retêm a melhor imagem de um produto que é manipulado 

por tais personagens do que de um produto que fica parado em cima de uma mesa.  
Ao relatarem um comercial, elas contam o que fazem as personagens, sem 
demonstrar grande interesse pela decoração. É preciso, então, utilizar essa 
característica como técnica e inserir o produto na ação apresentada, senão ele corre o 
risco de ser ignorado pelas crianças. A partir de 10 anos, essa tendência começa a 
diminuir e as crianças incluem elementos periféricos em seu relato (KARSAKLIAN, 
2000, p.229). 

 
 Uma vez compreendida a mensagem e memorizada a propaganda, é preciso saber até 

que ponto a criança acredita no discurso publicitário. Segundo Karsaklian (2000) é a partir 

dos dez anos, que a criança começa desenvolver um senso crítico perdendo a confiança nas 

propagandas.  

Ao entender o processo de memorização, os profissionais de marketing podem lidar 

mais eficazmente com o processamento da informação e com o aprendizado. Para Samara 

(2005) os profissionais de marketing podem criar slogans fáceis de lembrar e que se 

destaquem em meio ao excessivo volume de informações. Desta forma, permitirá com que as 

crianças tenham maior facilidade no processo de armazenamento, retenção e recuperação da 

informação.  
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2.1.5 Motivação: Teorias de Freud e Maslow 

  

 A teoria freudiana foi utilizada na tentativa de estabelecer que motivações mais 

profundas seriam responsáveis pela aceitação ou rejeição de produtos ou bens de consumo. 

Segundo Gade (1998, p.103) “foi utilizada também pelos homens de marketing na tentativa de 

correlacionar as instâncias psíquicas que, de acordo com Freud, compõem a personalidade, 

com comportamento e gostos no que tange ao consumo”. 

Em suas investigações descobriu que na vida infantil estavam as experiências 

traumáticas e reprimidas, que davam origem aos sintomas atuais e deixavam marcas 

profundas na estruturação da personalidade. Assim, construiu sua teoria com base nas 

lembranças dos pacientes acerca de experiências do início da infância, na análise de seus 

sonhos e na natureza particular de seus problemas de ajustamento mental e físico. Para ele, 

“as pessoas não têm consciência da maioria das forças psicológicas que moldam seu 

comportamento” (KOTLER; ARMSTRONG, 1999, p.103).  

Segundo Freud, à medida que as pessoas crescem, reprimem muitos dos seus 

impulsos, os quais nunca são eliminados nem corretamente controlados. “Aparecem em 

sonhos, em atos falhos, em comportamentos neuróticos ou obsessivos, ou, em último caso, em 

psicoses.” (KOTLER; ARMSTRONG, 1999, p.103). Portanto, Freud sugere que ninguém 

chega a compreender por completo suas motivações. 

 Já Abraham Maslow procurou explicar por que as pessoas têm necessidades 

específicas em determinados momentos. A resposta de Maslow é que as necessidades 

humanas são dispostas em uma hierarquia, da mais urgente para a menos urgente. Conforme 

Kotler e Keller (2006) em ordem de importância, elas são: necessidades fisiológicas, 

necessidades de segurança, necessidades sociais, de estima e necessidades de auto-realização. 

Assim, as pessoas tentam satisfazer as mais importantes em primeiro lugar, mas à medida que 

cada necessidade é satisfeita, a próxima entrará em ação. 

 

 

2.1.6 Teoria Psicanalítica Freudiana  

 

 A teoria psicanalítica da personalidade de Sigmund Freud é o marco da psicologia 

moderna. “Essa teoria foi construída sob a premissa de que necessidades inconscientes, ou 

impulsos, especialmente impulsos sexuais e outros impulsos biológicos, são o coração da 
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motivação e da personalidade humana” (SCHIFFMAN; KANUK, 2000, p.82). Freud, ao falar 

do aparelho psíquico, estabelece três entidades: o id, o ego e o superego. 

 O id é o reino dos instintos, dos impulsos mais básicos do indivíduo. Segundo Freud, é 

a fonte primitiva da energia impulsora psíquica, regido pelo princípio do prazer. “É o pólo 

pulsional da personalidade, sendo que suas pulsões e a expressão psíquica das mesmas são 

inconscientes” (GADE, 1998, p.103).  

 Seus desejos em parte são hereditários e inatos e em parte adquiridos. Estes desejos 

exigem satisfação instantânea sem preocupação com os meios específicos de contentamento. 

De acordo com Gade (1998, p.103) “fazem com que o homem busque seu prazer e a 

gratificação imediata deste prazer, sem preocupação com as conseqüências e realidades da 

vida”. 

 Desta forma, o comportamento da criança como consumidora se baseia no conceito de 

vida, sentido em elementos criativos e espontâneos, que se manifestam de forma impulsiva 

positiva ou negativamente. Conforme Gade (1998) a criança estaria motivada a jogar o seu 

dinheiro em investimentos de risco por impulso e ficar alegremente excitada com os ganhos e 

o status que isto confere. 

Já o ego é o gerenciador das atividades realizadas pelo indivíduo em suas rotinas 

diárias, assegurando que seu comportamento seja socialmente aceitável, ou seja, é o controle 

consciente do indivíduo.  Obedece ao princípio da realidade, servindo de intermediário entre 

as exigências do id, da realidade e ainda do superego. “Ele funciona como um monitor interno 

que tenta equilibrar as demandas impulsivas do id e as restrições socioculturais do superego” 

(SCHIFFMAN; KANUK, 2000, p.83). 

E por fim, o superego é o censor do comportamento do sujeito, avaliando, julgando e 

punindo a violação das normas de conduta. Conforme Schiffman e Kanuk (2000, p. 83) “o 

papel do superego é cuidar para que o indivíduo satisfaça as necessidades em um estilo 

socialmente aceitável”. Desta forma, o superego é um tipo de “trava” que diminui ou bloqueia 

as forças impulsivas do id. “Existe, portanto, um conflito entre o id, regido pelo princípio do 

prazer, e o superego, proibitivo e punitivo”. (GADE, 1998, p.105). Caberá ao ego, 

representante do princípio da realidade, a tentativa de resolução deste conflito. 
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2.1.7 Estágios de desenvolvimento da personalidade 

  

 Além de explicitar uma estrutura para a personalidade, Freud enfatizou que a 

personalidade de um sujeito é formada à medida que ele passa por diversos estágios de 

desenvolvimento da infância. Estes estágios são o oral, o anal, o fálico, o latente e o genital.  

 Na primeira fase do desenvolvimento, a oral, são estabelecidas as primeiras relações 

com o mundo externo, através do primeiro objeto de amor, geralmente a mãe.  
Nesta fase, acontecem as primeiras inter-relações com a realidade externa, fazendo 
com que introjetemos sentimentos que podem nos levar a desenvolver formas de 
interagir e de nos relacionar com outras pessoas no decorrer de nossa vida 
(GUARESCHI, 2004, p.38). 
 

 A boca é a primeira área do corpo que se pode controlar, e é através dela que a criança 

experimenta o primeiro contato social com o mundo exterior. “Uma crise se desenvolve no 

final deste estágio quando a criança é desmamada do seio da mãe ou da mamadeira” 

(SCHIFFMAN; KANUK, 2000, p.83). 

 Na segunda fase, a anal, a principal fonte de prazer da criança é o processo de 

eliminação. “A criança, neste período, entre 2 a 4 anos, presta uma atenção toda especial à 

micção e à evacuação. A obtenção desse controle fisiológico é ligada à percepção de que esse 

controle é uma nova fonte de prazer” (GUARESCHI, 2004, p.38). Uma segunda crise se 

desenvolve no final desse estágio quando os pais tentam treinar a criança para ir ao banheiro. 

 Na terceira fase, a fálica, a criança experimenta o prazer sexual. Segundo Guareschi 

(2004) esta fase se estende até aproximadamente os seis anos, e nela a criança descobre os 

órgãos genitais e o prazer de manipulá-los. 
O objeto de sua energia sexual passa ser o pai para a menina e a mãe para o menino. 
Esta situação, que chamamos de “Complexo de Édipo”, é a que faz com que 
adquiramos uma identidade psicossexual, e que quando adulto passemos a desejar o 
objeto sexual hetero (GUARESCHI, 2004, p.38). 

 
 Uma terceira crise ocorre quando a criança experimenta o desejo sexual pelo genitor 

do sexo oposto. “A maneira como a criança resolve essa crise afeta os seus relacionamentos 

posteriores com pessoas do sexo oposto e com figuras de autoridade” (SCHIFFMAN; 

KANUK, 2000, p.83). 

 No quarto estágio, o de latência, Freud acreditava que os instintos sexuais da criança 

permanecem adormecidos desde a idade de cinco anos até o início da adolescência. De acordo 

com Schiffman e Kanuk (2000) Freud confiava que nenhuma mudança importante da 

personalidade ocorre durante esse período. 
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 E por último, a fase genital, onde na adolescência, o indivíduo desenvolve um 

interesse sexual por pessoas do sexo oposto. Segundo Freud, citado por Schiffman e Kanuk 

(2000), é nesta fase que se desenvolve a personalidade de um indivíduo. Para ele, a 

personalidade de um adulto é determinada por sua habilidade de lidar com as crises que são 

experimentadas enquanto passa por cada um desses estágios. 

 

 

2.2 A LEGISLAÇÃO SOBRE A PUBLICIDADE DIRIGIDA ÀS CRIANÇAS 

 

Em publicidade, o melhor artifício é ser absolutamente honesto no que se diz e se 

mostra ao consumidor. Segundo Sampaio (2003, p.281) “com a tremenda competitividade 

atual e a tendência mundial de valorização da ética, essa ilusão de que é possível falar 

mentiras, exagerar ou ser dúbio em propaganda é cada vez mais uma quimera maior”. 

Deste modo, existe um movimento geral de priorização da verdade e da ética, 

principalmente entre os que fazem parte da base organizadora do mercado. É importante, 

então, que tanto o anunciante como o profissional de propaganda tenham consciência da 

necessidade de ser rigorosamente honesto nesta área. 

 

 

2.2.1 O Código Brasileiro de Auto-Regulamentação Publicitária 

 

Muitos anunciantes desinformados ou tortuosos teimam em fazer mau uso da 

propaganda para tentar ludibriar o consumidor. Por isso, empresas e profissionais ligados à 

atividade publicitária decidiram redigir um Código Brasileiro de Auto-Regulamentação 

Publicitária, para coordenar uma série de questões éticas que precisam ser adotadas pela 

propaganda. 
Dessa forma, no III Congresso Brasileiro de Propaganda (realizado em 1978), foi 
aprovado o texto do Código de Auto-Regulamentação. Dois anos depois, foi 
fundado o Conar – Conselho Nacional de Auto-Regulamentação Publicitária, cujo 
objetivo é zelar pelo acatamento dos princípios do Código por parte do mercado 
publicitário, inclusive fazendo recomendações para modificar ou até suspender 
comerciais ou anúncios (SAMPAIO, 2003, p.282). 

 
No Código Brasileiro de Auto-Regulamentação Publicitária há um artigo na qual é 

dedicada especial atenção às crianças e adolescentes. Trata-se da “Seção 11 – Crianças e 

Jovens”, artigo 37. De acordo com Momberger (2002) este artigo trata nomeadamente da 
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maneira como devem ser preparados os anúncios dirigidos às crianças e aos jovens, assim 

como, as características e princípios gerais que devem ser observados: 
Artigo 37 - Os esforços de pais, educadores, autoridades e da comunidade devem 
encontrar na publicidade fator coadjuvante na formação de cidadãos responsáveis e 
consumidores conscientes. Diante de tal perspectiva, nenhum anúncio dirigirá apelo 
imperativo de consumo diretamente à criança. E mais: 
I – Os anúncios deverão refletir cuidados especiais em relação a segurança e às 
boas maneiras e, ainda, abster-se de: 
a) desmerecer valores sociais positivos, tais como, dentre outros, amizade, 
urbanidade, honestidade, justiça, generosidade e respeito a pessoas, animais e ao 
meio ambiente; 
b) provocar deliberadamente qualquer tipo de discriminação, em particular daqueles 
que, por qualquer motivo, não sejam consumidores do produto; 
c) associar crianças e adolescentes a situações incompatíveis com sua condição, 
sejam elas ilegais, perigosas ou socialmente condenáveis; 
d) impor a noção de que o consumo do produto proporcione superioridade ou, na sua 
falta, a inferioridade;  
e) provocar situações de constrangimento aos pais ou responsáveis, ou molestar 
terceiros, com o propósito de impingir o consumo; 
f) empregar crianças e adolescentes como modelos para vocalizar apelo direto, 
recomendação ou sugestão de uso ou consumo, admitida, entretanto, a participação 
deles nas demonstrações pertinentes de serviço ou produto; 
g) utilizar formato jornalístico, a fim de evitar que anúncio seja confundido com 
notícia; 
h) apregoar que produto destinado ao consumo por crianças e adolescentes contenha 
características peculiares que, em verdade, são encontradas em todos os similares; 
i) utilizar situações de pressão psicológica ou violência que sejam capazes de 
infundir medo. 
II - Quando os produtos forem destinados ao consumo por crianças e 
adolescentes seus anúncios deverão: 
a) procurar contribuir para o desenvolvimento positivo das relações entre pais e 
filhos, alunos e professores, e demais relacionamentos que envolvam o público-alvo; 
b) respeitar a dignidade, ingenuidade, credulidade, inexperiência e o sentimento de 
lealdade do público-alvo; 
c) dar atenção especial às características psicológicas do público-alvo, presumida 
sua menor capacidade de discernimento; 
d) obedecer a cuidados tais que evitem eventuais distorções psicológicas nos 
modelos publicitários e no público-alvo; 
e) abster-se de estimular comportamentos socialmente condenáveis. 
§1º 
Crianças e adolescentes não deverão figurar como modelos publicitários em anúncio 
que promova o consumo de quaisquer bens e serviços incompatíveis com sua 
condição, tais como armas de fogo, bebidas alcoólicas, cigarros, fogos de artifício e 
loterias, e todos os demais igualmente afetados por restrição legal. 
§ 2º 
O planejamento de mídia dos anúncios de produtos de que trata o inciso II levará em 
conta que crianças e adolescentes têm sua atenção especialmente despertada para 
eles. Assim, tais anúncios refletirão as restrições técnica e eticamente 
recomendáveis, e adotar-se-á a interpretação a mais restritiva para todas as normas 
aqui dispostas”. 
Nota: Nesta Seção adotaram-se os parâmetros definidos no art. 2º do Estatuto da 
Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90): “Considera-se criança, para os efeitos 
desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre 
doze e dezoito anos de idade.” (CBARP, 1978). 
 

 Examinando este artigo é possível constatar que algumas alíneas foram bem 

organizadas nos seus enunciados sendo de fácil compreensão. Mas de acordo com Momberger 
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(2002) algumas delas não citam com exatidão como realmente deveriam ser feitos os anúncios 

e quais os cuidados que eles deveriam ter para não causar danos às crianças e adolescentes. 

 No caso dos anúncios que deverão refletir cuidados especiais em relação à segurança e 

às boas maneiras, a alínea “d” apresenta objetividade e lucidez. “O anúncio dirigido às 

crianças não deve fazer com que elas se sintam inferiores em relação às outras se não 

adquirirem o produto anunciado” (MOMBERGER, 2002, p.73). Os anunciantes devem ser 

prudentes e ter senso de responsabilidade social.  
Num país como nosso, com tantas diferenças sociais, não devem acentuar mais 
ainda estas diferenças, ferindo-lhes os sentimentos e causando-lhes frustrações, por 
não possuírem condições financeiras para adquirir o produto anunciado 
(MOMBERGER, 2002, p.73). 
 

 Do mesmo modo, a alínea “e” desaprova o anúncio que influencia as crianças de 

maneira que ocasione constrangimento aos pais ou terceiros. “O anúncio não pode instigar 

crianças a pressionar seus pais insistentemente a fim de que adquiram os produtos anunciados 

e lhes satisfaçam os desejos despertados pela publicidade” (MOMBERGER, 2002, p.73). 

Já nos anúncios que serão destinados às crianças e aos jovens, a alínea “b” apresenta 

clareza no seu enunciado. Verifica-se que o anúncio deve atender ao princípio da 

“respeitabilidade e honestidade, dispondo que devem ser respeitadas especialmente a 

ingenuidade e a credulidade, a inexperiência e o sentimento de lealdade das crianças” 

(MOMBERGER, 2002, p.73). 

 No entanto, na alínea “c” não é mencionado o que deve ser considerado para incidir 

continuamente atenção especial às características psicológicas do público-alvo. Segundo 

Momberger (2002) quais são essas características psicológicas? Se são aspectos emocionais, 

desenvolvimento físico ou mental, fragilidades e vulnerabilidades que devem ser levados em 

conta na elaboração do anúncio para que ele não lhes cause nenhum dano psicológico? 

Assim, para cuidar e administrar os princípios estabelecidos no Código Brasileiro de 

Auto-Regulamentação Publicitária foi criado o Conar (Conselho Nacional de Auto-

Regulamentação Publicitária). De acordo com Momberger (2002) este Conselho também 

busca impedir que a publicidade abusiva ou enganosa cause constrangimento ao consumidor 

ou às empresas. Portanto, o Conar tem a atribuição de estabelecer e aplicar as normas éticas 

da publicidade, de modo a evitar a veiculação de anúncios e campanhas enganosas, ofensivas 

ou abusivas, ou que desrespeitem a concorrência. 
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2.2.2 O Conar 

 

O Conselho Nacional de Auto-Regulamentação Publicitária – CONAR é uma 

sociedade civil sem fins lucrativos que foi fundada em São Paulo em 05 de maio de 1980. É 

mantida por publicitários e profissionais de outras áreas. “Tem como missão zelar pela ética 

da publicidade veiculada no Brasil e promover a liberdade de expressão publicitária” 

(MOMBERGER, 2002, p.66). 

O Conar é composto pelo Conselho de Ética e pelo Conselho Superior e visa atender 

denúncias de consumidores e aplicar as normas do Código de Auto Regulamentação 

Publicitária no universo da publicidade.  
Devido à maciça adesão dos veículos de propaganda a seus princípios e ao esforço 
de seu órgão gestor, o Código de Auto-Regulamentação Publicitária tem conseguido 
impor-se, mesmo quando anunciantes desonestos tentam violar suas determinações, 
uma vez que a mídia tem se recusado sistematicamente a veicular propagandas que 
tenham sido consideradas danosas pelas Câmaras de Ética do Conar (SAMPAIO, 
2003, p.282). 
 

Consumidores, concorrentes ou autoridades públicas que se sentirem prejudicados pela 

publicidade poderão apresentar queixas ao Conar. Ao que dita Momberger (2002) estas 

queixas iniciarão um processo. Logo, o anúncio será examinado pelo Conselho de Ética, 

composto por representantes das agências, dos anunciantes, dos veículos e dos consumidores. 
O anunciante e a agência, responsáveis pela mensagem publicitária que foi 
denunciada ao CONAR, terão prazo para se defender ou apresentar esclarecimentos. 
A defesa apresentada será anexada ao processo e será designado um relator, membro 
do Conselho de Ética, o qual deverá estudar o caso e emitir sua opinião. O assunto 
será debatido e haverá votação em sessão de julgamento da respectiva Câmara. 
Dessa decisão sempre cabe recurso (MOMBERGER, 2002, p.67). 
 

O Conar se ocupa somente com o que foi ou está sendo veiculado. De acordo com 

Momberger (2002) apenas depois de ser comprovada a procedência de uma denúncia é que o 

Conar irá aplicar as medidas repressivas previstas no Código.  

As penas podem ser alterações ou suspensão do anúncio, advertência ao anunciante ou 

a sua agência, e, excepcionalmente, a divulgação pública da reprovação do Conar. “Se for 

julgado que o anúncio não violou qualquer dispositivo do Código Brasileiro de Auto-

Regulamentação Publicitária, o caso é arquivado” (MOMBERGER, 2002, p.69). 

O Conselho de Ética do Conar é o órgão imperante na fiscalização, julgamento e 

decisão no que se relaciona à obediência e cumprimento do Código Brasileiro de Auto-

Regulamentação Publicitária.  
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Ao Conselho de Ética do CONAR compete receber, processar e julgar as 
representações por infrações cometidas em publicidade contrariando os dispositivos 
do Código Brasileiro de Auto-Regulamentação Publicitária, bem como aplicar as 
medidas e providências aos infratores, previstas no Código (MOMBERGER, 2002, 
p.67). 

 

Também é de sua alçada agir como mediador entre anunciantes, agências, veículos de 

comunicação, em todos os casos de disputa, tentar promover a conciliação entre as partes. 

“Cabe-lhe ainda, aprovar as súmulas de jurisprudências, bem como deliberar sobre sua 

alteração ou cancelamento” (MOMBERGER, 2002, p.67). 

Logo o Conselho Superior do Conar é o órgão normativo e de administração da 

sociedade, integrado por representantes das entidades fundadoras, atuando em nome e 

enquanto procurador delas.  
Dentre as deliberações do Conselho Superior do Conar podem ser destacadas as 
alterações do Código Brasileiro de Auto-Regulamentação Publicitária, cumprir e 
fazer cumprir as decisões emanadas do Conselho de Ética em processo regular e 
baixar normas de funcionamento do Conar (MOMBERGER, 2002, p.69). 
 

Portanto, o Conar utiliza-se do Código de Auto-Regulamentação Publicitária para 

julgar os casos denunciados a este órgão. Segundo Momberger (2002) deve-se frisar que as 

normas e sanções impostas pelo Conar atingem apenas seus associados e os que se submetem 

aos princípios do Código, não atingindo os que não são membros desta associação.  

A seguir encontram-se alguns exemplos de Cases/2008 relacionados às Crianças e 

Adolescentes que foram julgados pelo Conselho de Ética do Conar. A íntegra dos cases 

encontram-se nos anexos. 

 

 

Case 011 - "Danoninho — Opinião do pediatra" 

 

O Conar recomendou à Danone, a alteração do comercial do produto Danoninho. No 

filme, um pediatra falava sobre necessidades nutricionais das crianças, o que infringe o código 

de ética da publicidade, ainda que o mesmo não cite o produto. A Danone, inconformada com 

a decisão de primeira instância, ofereceu recurso. Porém, o relator do recurso concordou com 

o parecer de primeira instância excluindo o depoimento do pediatra.  

 
 

 

                                                
1 http://www.conar.org.br/ 
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Case 022 - "Candide — Xuxa" 

 

O Instituto Alana, voltado para a defesa dos direitos da criança e do adolescente nas 

relações de consumo, pediu ao Conar análise de anúncios de TV de produtos eletrônicos 

assinados pela apresentadora infantil Xuxa. A denúncia alega que a presença da apresentadora 

e de atores mirins nas peças promovem o consumismo infantil. O Conselho de Ética acordou 

pelo arquivamento da representação, considerando que a mensagem não promove apelo direto 

de consumo as crianças. 

 

Case 033 - "Anador. Contra dores de cabeça, dores nas costas…" 

 

O diretor executivo do Conar pediu manifestação dos membros do Conselho de Ética 

sobre comercial de TV do medicamento Anador, da Boehringer considerando que a peça 

apresenta grave irregularidade pelo fato de a locução ser feita por voz de criança, que 

descreve as indicações e encoraja o uso do remédio. Houve concessão de liminar sustando a 

veiculação da peça.  

 

Case 044 - "Homeplay brincando com você" 

 

O apelo de consumo vocalizado por criança com a frase "Peça já o seu", em comercial 

de TV da Vipeplas, foi tema de representação iniciada pelo diretor executivo do Conar, que 

lembrou que a prática infringe o Código Ético-Publicitário. O relator recomendou a alteração 

do comercial, o que foi acolhido unanimemente pelo Conselho de Ética. 

 

Case 05 5- "Betakids" 

 

O comercial de TV do produto Betakids, do Laticínios Betânia, foi questionado pelo 

diretor executivo do Conar por conter um imperativo de consumo ("leve para casa") e um 

exagero quanto às suas propriedades nutricionais ("já vem com seis vitaminas e tudo que esta 

galera precisa"). Os membros do Conselho de Ética acordaram pela sua alteração, para que se 

exclua o apelo ao consumo e a locução sobre o produto ser "tudo que esta galera precisa". 
                                                
2 http://www.conar.org.br/ 
3 Ibidem 
4 Ibidem 
5 Ibidem 
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2.2.3 As normas de proteção à infância na Constituição Federal 

 

No Brasil as crianças e adolescentes são protegidos em seus direitos através da 

Constituição Federal do Brasil a qual foi promulgada em 05 de outubro de 1988 e do Estatuto 

da Criança e do Adolescente (ECA), Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990.  

Dessa forma, no capítulo V, referente à Comunicação Social, encontra-se o artigo 220, 

§ 3º, inciso II, da Constituição Federal. Este artigo defende os interesses dos indivíduos e da 

família, garantindo aos cidadãos a capacidade de defesa perante propagandas, programas e 

serviços que possam causar-lhes danos à saúde e o meio ambiente. 
Estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à família a possibilidade de se 
defenderem de programas ou programações de rádio e de televisão que contrariem o 
disposto no art. 221, bem como da propaganda de produtos, práticas e serviços que 
possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 
1988). 

 
Assim, o artigo 221 da Constituição Federal refere-se aos princípios que as emissoras 

de rádio e televisão deverão acatar.  
Art.221. A produção e a programação das emissoras de rádio e televisão atenderão 
aos seguintes princípios: 
I - preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas; 
II-  promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção independente que 
objetive sua divulgação; 
III- regionalização da produção cultural, artística e jornalística, conforme 
percentuais estabelecidos em lei; 
IV- respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família (CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL, 1988). 
 

Já os direitos referentes à proteção às crianças e aos adolescentes encontram-se no 

capítulo VII, artigo 227 que refere: 
Art.227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão 
(CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988). 
 

Neste artigo são estabelecidos os direitos sociais e regras de dever de cada entidade na 

proteção à criança e ao adolescente, ressaltado, que devem ser observados como prioritários. 

“Nota-se que o artigo enumera em primeiro lugar a família, em segundo a sociedade, e, por 

último o Estado, mas nem por isso com menos responsabilidade e importância, como 

responsável pelas crianças e adolescentes” (MOMBERGER, 2002, p.39). Todas essas 

entidades são igualmente encarregadas pelas crianças e adolescentes, assim, nenhuma delas 

poderá se eximir de assumir a incumbência que lhe é devida. 
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A família é o lar da criança, e é nesse lar que ela irá se desenvolver como ser humano. 

“É no seio familiar que a criança irá conhecer o primeiro ambiente de contato com a vida 

social e assim conhecer as regras de conduta social, irá conhecer valores e costumes sociais 

comuns, pois a família está inserida na sociedade” (MOMBERGER, 2002, p.40). Deste modo, 

a família é juridicamente responsável por seus filhos e também perante a sociedade.

 Também o Estado deve cumprir com seus deveres, a criança e o adolescente devem 

realmente ser prioridade entre os interesses deste. Para Momberger (2002) é preciso cuidar 

para que as crianças tenham acesso aos seus direitos e que a proteção que lhes foi atribuída 

pela Constituição seja de fato exercida, punindo, se necessário, os infratores. 

 

 

2.2.4 Normas de proteção no Estatuto da Criança e do Adolescente  

 

 O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em seu artigo 1º, prega e constitui 

como princípio essencial a proteção integral da criança e do adolescente. Essa assistência 

deve ser compreendida no seu significado mais amplo, a criança necessita de amparo físico, 

material e psicológico, que preencha as suas necessidades de afeto, alimento e vestuário, além 

de cuidados e proteção sobre qualquer forma de negligência. 
Considera-se negligência a desatenção, o descuido, o desleixo, por alguém ou algo. 
Se não forem supridas as necessidades básicas das crianças e dos adolescentes como 
alimento, afeto, vestuário, saúde, educação, lazer, etc., estarão sendo negligenciados 
por quem deveria zelar por eles (MOMBERGER, 2002, p.42). 
 

A negligência pode acontecer de diferentes maneiras, na família, nas relações de 

trabalho, na sociedade e até mesmo pelo Estado. Devido à autoridade que pais, tutores, 

professores exercem sobre as crianças e adolescentes eles possuem o dever de protegê-los 

fisicamente e psicologicamente, evitando o desmazelo e a exploração. 

No artigo 4º, do ECA, nota-se que o Poder Público reconhece que não possui meios 

suficientes para resolver todos os problemas e convoca a família, a comunidade e a sociedade 

para auxiliar na proteção dos interesses dos indefesos, já previsto na Constituição Federal, 

artigo 227. 

 O legislador, ao tratar dos direitos das crianças, no artigo 71 do Estatuto da Criança e 

do Adolescente enfoca que “a criança e o adolescente têm direito à informação, cultura, lazer, 

esportes, diversões, espetáculos e produtos e serviços que respeitem sua condição peculiar de 

pessoas em desenvolvimento” (ECA, 1990).  
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Portanto, o que é oferecido deve ser compatível com sua faixa etária. “A criança deve 

ser respeitada, observando-se as diversas fases de desenvolvimento para que assim realmente 

possa usufruir os benefícios do que lhe é oferecido” (MOMBERGER, 2002, p.53). Deste 

modo, o intuito é resguardar a criança e o adolescente do teor da programação inadequada 

sujeita a causar danos psicológicos devido à ausência de maturidade destes. 

O artigo 76 do Estatuto da Criança e do Adolescente e a Constituição Federal traçam 

as normas que deveriam ser seguidas pelas emissoras de rádio e televisão no que diz respeito 

à programação, e devem atender os seguintes princípios: exibir no horário recomendado para 

o público infanto-juvenil programas com finalidades educativas, artísticas, culturais, 

informativas e respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família. “Aqui evidencia-se 

a preocupação do legislador em proteger a criança e o adolescente do conteúdo da 

programação” (MOMBERGER, 2002, p.54). 

Igualmente para proteger os interesses das crianças e dos adolescentes o ECA em seu 

artigo 200, capítulo V, atribui diversas funções ao Ministério Público, entre as quais estão 

“promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos interesses individuais, 

difusos ou coletivos relativos à infância e à adolescência, inclusive os definidos no art. 220, § 

3º, inciso II, da Constituição Federal” (ECA, 1990).  

Dessa forma, o interesse individual diz respeito somente a um indivíduo, necessitando 

de manifestação do interessado. Segundo Momberger (2002, p.43) “quando se tratar de 

crianças estes direitos são indisponíveis, sendo necessária à intervenção do Ministério Público 

para representar os interesses destes”. Neste caso, cabe ao Ministério Público mover ação civil 

pública para defender o interesse individual da criança ou jovem. 

Por interesse difuso compreende-se os interesses daquelas pessoas que estão unidas ao 

mesmo acontecimento ou ligação jurídica em decorrência da relação de consumo, mas que 

não é possível identificá-las. “Como, por exemplo, as crianças que são atingidas pela 

publicidade enganosa ou abusiva veiculada pela televisão, conforme artigos 220, § 3º, e 221 

da Constituição Federal” (MOMBERGER, 2002, p.43). 

E por fim, por interesse coletivo entende-se o interesse de um grupo de pessoas, com 

um direito comum a todos. “Pode ser exemplificado como os associados de uma classe, ou 

grupo de trabalhadores de uma mesma empresa” (MOMBERGER, 2002, p.43). 
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2.2.5 Código Brasileiro de Defesa do Consumidor – Lei 8.078, de 11 de Setembro de 1990 

 

 Devido à importância da publicidade no mercado, instigando o consumo e abrangendo 

a sociedade de forma indefinida, o legislador percebeu a necessidade de regular este 

fenômeno. Desta forma, o consumidor é considerado o ente vulnerável da relação de consumo 

no Código Brasileiro de Defesa do Consumidor. Assim, a publicidade interessa ao Direito sob 

vários aspectos nos quais interfere, como por exemplo, na proteção ao consumidor e nos 

valores sociais e culturais. 
Como o objetivo da publicidade é persuadir o consumidor, ninguém duvida da forte 
influência que ela exerce sobre as pessoas, estimulando a imaginação, criando 
necessidades e expectativas em relação ao produto anunciado, portanto, necessita ser 
controlada legalmente a fim de que sejam evitados os abusos (MOMBERGER, 
2002, p.56). 
 

Ao estabelecer um controle, o legislador não tem por objetivo eliminar a publicidade, 

que é de suma importância na atualidade, mas apenas conter os abusos. Para proteger o 

consumidor o Código de Defesa do Consumidor (CDC) adotou então, o princípio da 

identificação da publicidade e o princípio da não-abusividade da publicidade.  

 O princípio da identificação da publicidade visa proteger o consumidor garantindo-lhe 

o direito de saber visivelmente que a mensagem comunicada tem a finalidade exclusiva de 

gerar a venda dos produtos anunciados e que ele é o destinatário desta mensagem persuasiva.  
Este princípio encontra-se regulado no artigo 36 do Código Brasileiro de Defesa do 
Consumidor o qual dispõe que a publicidade deve ser veiculada de tal forma que o 
consumidor, fácil e imediatamente, a identifique como tal. Se a mensagem não for 
clara o suficiente de modo que o consumidor a identifique prontamente estará 
violando este princípio (MOMBERGER, 2002, p.43). 
 

Tal princípio propõe defender o consumidor da publicidade subliminar, a qual atingiria 

unicamente o inconsciente das pessoas, e também, da prática do merchandising, que não 

possibilita que o consumidor identifique imediatamente sem esforços uma mensagem 

publicitária. Entretanto, no Código não há dispositivo que proíba claramente essa técnica. 

“Pode-se notar, que apesar de não haver proibição legal expressa, estas técnicas utilizadas na 

publicidade não são compatíveis com o princípio da identificação da publicidade” 

(MOMBERGER, 2002, p.59). 

A publicidade abusiva está determinadamente proibida no Código Brasileiro de Defesa 

do Consumidor no artigo 37. Este tem por finalidade cuidar aspectos que possam causar 

prejuízos aos valores admirados pela sociedade e que de certo modo afetam a percepção dos 

consumidores, tais como sentimentos, crenças, saúde. No artigo 37, § 2º, é relacionada uma 

lista de modalidades consideradas abusivas pelo Código Brasileiro de Defesa do Consumidor. 
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§ 2º É abusiva, dentre outras, a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a 
que incite à violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência 
de julgamento e experiência da criança, desrespeitando valores ambientais, ou que 
seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa 
à sua saúde ou segurança (CDC, 1990). 
 

Este princípio procura restringir qualquer abuso na publicidade. É importante destacar 

que existe uma diferença entre o que é publicidade enganosa e o que é publicidade abusiva. 

No artigo 37, § 1º e § 3º é definido o que é publicidade enganosa.  
§ 1º É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter 
publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por 
omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, 
características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer 
outros dados sobre produtos e serviços. 
§ 3º Para os efeitos deste Código, a publicidade é enganosa por omissão quando 
deixar de informar sobre dado essencial do produto ou serviço (CDC, 1990). 
 

Às vezes, a publicidade não é enganosa, mas se considerada abusiva ela já estará 

lesando o consumidor e o mercado. Do mesmo modo, é abusiva é a publicidade que tira 

proveito da carência de julgamento da criança, expressa no Código de Defesa do Consumidor, 

artigo 37, § 2º.  
Portanto, por serem mais vulneráveis, as crianças merecem atenção especial. Como 
as crianças não são auto-suficientes, não podem ser comparadas e tratadas da mesma 
forma que outros consumidores, merecendo uma proteção especial por parte do 
legislador, pois não possuem condições de entender o verdadeiro objetivo da 
publicidade, que é a persuasão do consumidor, e nem conseguem se defender da 
publicidade abusiva dirigida especialmente a esta categoria de consumidores 
(MOMBERGER, 2002, p.64). 
 

Assim sendo, a publicidade que não leva em conta a idade da criança torna-se abusiva, 

pois elas não percebem o fim persuasório da publicidade. “Quando se tratar de publicidade 

não se pode equiparar crianças e adultos, devido a deficiência de julgamento e experiência da 

criança” (MOMBERGER, 2002, p.64). 

 Desta maneira sempre que a publicidade for considerada enganosa ou abusiva é 

imposta uma medida repressiva ao anunciante. Uma das sanções administrativas impostas aos 

infratores, no caso de publicidade, é a contrapropaganda.  
A contrapropaganda deve ser divulgada sempre pelo mesmo veículo utilizado para a 
divulgação da publicidade e deve atender aos mesmos requisitos da publicidade com 
as mesmas características no que diz respeito ao local, horário, duração e espaço. As 
custas são sempre obrigação do infrator (MOMBERGER, 2002, p.645). 
 

A intenção é acabar com os efeitos negativos que esta causou. Segundo Momberger 

(2002, p.65) “o objetivo é apagar a imagem falsa produzida na mente do consumidor pelo 

anúncio publicitário enganoso ou abusivo”. Ela está expressa no artigo 56, XII, do Código 

Brasileiro de Defesa do Consumidor. 
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Art.56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o 
caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal 
e das definidas em normas específicas: 
XII – imposição de contrapropaganda (CDC, 1990). 
 

No entanto, a contrapropaganda pode ser apropriada quando for para o público adulto, 

capaz de entender o intento da contrapropaganda. Segundo Momberger (2002) ela não pode 

ser aplicada às crianças que não distinguem programa de publicidade, elas também não irão 

entender a contrapropaganda, daí a necessidade de limitar a publicidade dirigida às crianças. 

 

 

2.3 MARKETING 

 

 O termo marketing começou a ser empregado nos Estados Unidos em princípios do 

século XX. Em 1930 foi fundada a American Marketing Association (AMA), entidade 

dedicada a congregar os profissionais para o desenvolvimento das atividades do setor. 

Segundo Pinho (2001, p.19) “na época, as universidades norte-americanas ofereciam os 

primeiros cursos de marketing, enfocando técnicas de distribuição, de vendas e de pesquisa de 

mercado”. No Brasil, o marketing chegou a partir dos anos 50, trazido pelas multinacionais 

norte-americanas e européias que aqui se instalavam.  
E, na década de 1950, o conceito moderno de marketing começa a tomar forma 
como uma orientação para o mercado, nascida da percepção de que é necessário 
conhecer mais profundamente o consumidor, pela possibilidade de não se encontrar 
mercado para bens produzidos sem levar em conta os seus gostos, desejos e 
necessidades (PINHO, 2001, p.22). 
 

A American Marketing Association, definiu o marketing “como o desempenho das 

atividades de negócios que dirigem o fluxo de bens e serviços do produtor ao consumidor ou 

utilizador” (PINHO, 2001, p.22). Desta forma, o marketing é a atividade cujo principal 

objetivo é satisfazer, com produtos ou serviços, os desejos do consumidor através do processo 

de troca. Esse processo envolve a identificação e a satisfação das necessidades humanas e 

sociais. 

O Marketing, enquanto ciência tem como objetivo conhecer, intimamente, o 

comportamento das pessoas. Na realidade, vem sendo apontado por alguns autores como “a 

ciência social que estuda as relações de troca” (REIS; MANDETTA, 2003, p.30). A proposta 

do marketing é viabilizar o estabelecimento de trocas em que as partes envolvidas percebam 

vantagens. De acordo com Reis e Mandetta, (2003) a regra básica para o marketing é 

simplesmente a máxima de que os produtos são concebidos e, portanto, só existem para 
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satisfazer as necessidades ou os desejos dos consumidores. Como toda ciência, o marketing 

está em ampla evolução, expandindo-se constantemente.  

Para Rocha e Christensen, (1999, p.15) “marketing é uma função gerencial, que busca 

ajustar a oferta da organização a demandas específicas do mercado, utilizando como 

ferramental um conjunto de princípios e técnicas”. Também pode ser visto, como um processo 

social, pelo qual são reguladas a oferta e a demanda de bens e serviços para atender às 

necessidades sociais. Conforme Rocha e Christensen, (1999) essa orientação reconhece que a 

tarefa primordial da organização é satisfazer o consumidor, atendendo as suas necessidades, 

levando em conta seu bem-estar a longo prazo. 

 Atualmente, as práticas do marketing devem ir além da simples realização de 

transações. O objetivo dos profissionais de marketing é construir relacionamentos duradouros 

com os clientes, em vez de apenas vender o produto. Conforme Samara (2005) discernir os 

mecanismos internos que levam o consumidor à decisão de compra é atividade estratégica 

para as empresas no desenvolvimento e fornecimento de bens e serviços adequados, 

garantindo a conquista e a manutenção de clientes. 

 

 

2.3.1 O Marketing e o desenvolvimento da criança como consumidora 

 

Na Idade Média, as crianças eram vistas como homens e mulheres de tamanho 

reduzido, a educação era severa e não havia sequer a consciência de que elas eram diferentes 

dos adultos. De acordo com Karsaklian (2000, p.217) “nessa época, não se dava aos pequenos 

mais atenção do que aos animais domésticos e os filhos se afastavam dos pais ainda muito 

jovens”. 

 Entre os séculos XV e XVI, pais e filhos foram ficando mais próximos e a criança foi 

reconhecida como tal. “No século XVII, a noção de que as crianças eram essencialmente 

diferentes dos adultos se tornou mais difundida, sem que diminuísse sensivelmente a 

desconsideração com que se costumava tratá-las” (KARSAKLIAN, 2000, p.217). 

 A criança do século XIX sai do anonimato e conquista o interesse dos adultos. 

Segundo Karsaklian (2000) a educação nas escolas muda a visão dos pais sobre os filhos, que 

passam a dedicar-lhes mais atenção. Substituem a rigidez pela proposição de que a criança 

necessita brincar.  
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 A relação entre pais e filhos evoluiu, as mudanças na sociedade e o estilo de vida 

também. A sociedade do “ter” ganhou espaço e influenciou de modo importante, as crianças, 

tornando-as conscientes de seu papel de consumidoras.  
Quando os adultos deixam de trabalhar e de ganhar dinheiro ao deixarem seus 
trabalhos, eles começam a gastar com lazer. As crianças conscientes de seu novo 
poder financeiro, poderiam dificilmente reagir de forma diferente. Submersas em 
avalanche de bens de consumo, elas devem aceitar, sem dúvidas nem inibições, o 
dever de consumir como o preço a pagar pela prosperidade e pelo tempo livre 
(KARSAKLIAN, 2000, p.218). 

 
As crianças de hoje passaram a exercer um papel fundamental nos hábitos de consumo 

dentro da família. A atual realidade, onde pais e mães trabalham e suprem juntos os 

orçamentos domésticos, tem contribuído para esta mudança, dando mais espaço a participação 

das crianças nos diversos assuntos familiares. 

Não só a publicidade, mas a sociedade como um todo vem valorizando a criança. Para 

Giacomini Filho (1991, p.56) “foi-se o tempo em que às crianças eram tratadas a puxões de 

orelha e chineladas no bumbum, e não ousavam abrir a boca em conversas de adultos”. 

Criança hoje em dia é um alvo de peso no mercado de consumo, pois ela conquistou liberdade 

de escolher seus produtos e de assistir ao que quiser na televisão. 

 

 

2.3.2 Marketing Infantil: um novo campo de estudo 

  

 João Matta é professor de Marketing infantil. Ele dá aulas na ESPM de São Paulo, a 

primeira escola do país a oferecer um curso na área. Trata-se de um novo campo de estudo 

que tem como objetivo analisar a publicidade e a propaganda voltada para as crianças.  

Segundo o professor, uma criança se torna consumidora a partir do momento em que começa 

a acompanhar seus pais durante as compras. A partir desse momento tem início o processo de 

associações das suas necessidades e desejos a produtos.  Segundo Gade (1998, p.187) “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”. 

 Assim, diante de um cenário mercadológico globalizado e voltado para a rapidez de 

informação o comportamento do consumidor infantil mudou. Mais do que potenciais 

consumidores, as crianças são agora consumidoras ativas de produtos e serviços direcionados 

para seu perfil e necessidades. “A criança brasileira, que constitui cerca de um terço de 

população, representa um mercado de consumo respeitável, sendo as crianças decisoras para 

grande parte das compras e influenciadoras para outro tanto” (GADE, 1998, p.185). 
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Hoje as empresas percebem que as crianças são grandes influenciadoras na decisão de 

compra. Segundo Gade (1998, p.185) “a criança brasileira atualmente é bastante 

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

marcas, griffes, sabendo exatamente o que deseja comprar”. Desta maneira, inúmeros 

produtos são destinados ao público infantil.  

Assim, a atualidade é marcada por um significativo crescimento no poder de compra 

das crianças. Nunca as indústrias se empenharam tanto na tentativa de conquistar as crianças 

como agora. Cada vez mais expostas a estímulos de marketing e melhor informadas sobre 

lançamentos e tendências da indústria de brinquedos, roupas, tênis e afins, elas interferem não 

apenas na escolha de produtos a elas direcionados, mas também elegem categorias e marcas 

posicionadas para o segmento adulto. “Estatísticas mostram que as crianças filhas de pais 

separados se convertem em grandes consumidoras devido à competição dos pais, que 

procuram comprar o afeto dos filhos” (GADE, 1998, p.186). 

O mercado de produtos infantis não para de crescer, acompanhando e estimulando o 

aumento do poder dos filhos para influenciar os pais na hora da compra. Conforme o último 

censo do IBGE6, são 35 milhões de crianças até dez anos de idade (22% da população), 

alimentando um mercado que já movimenta cerca de 50 bilhões de reais, segundo 

informações do Instituto Alana, de São Paulo. 

Há algum tempo pesquisadores vêm tentando estudar as ações e reações do público 

infantil. Pesquisa recente realizada no Brasil aponta para um consumidor mirim exigente, com 

poder de consumo e de influência na compra dos pais. Na pesquisa “Como atrair o 

consumidor infantil, atender as expectativas dos pais e ainda ampliar as vendas”, da 

InterScience, os resultados surpreendem: em 2000, 71% dos pais admitiam sofrer a 

interferência dos filhos na hora da compra. Agora o índice subiu para 80% nesta pesquisa, 

com 38% influenciando fortemente na decisão. Na escolha da marca, 63% deles opinam, 

sendo que metade dos que tem entre sete e treze anos influenciam de maneira soberba.  “O 

consumo nesta fase da vida, é estimulado em primeiro lugar pela publicidade na televisão, 

seguido pelo uso de personagens famosos que fazem parte do imaginário infantil e pela 

embalagem dos produtos”, descreve Isabella Henriques, advogada e coordenadora do projeto 

Criança e Consumo, do Instituto Alana7. 

A publicidade surte efeito porque a presença da televisão no cotidiano das crianças 

brasileiras é muito grande. De acordo com os dados do Painel Nacional de Televisão do 

                                                
6 http://www.akatu.com.br/central/especiais/2007/2o-semestre/criancas-e-consumo-uma-relacao-delicada 
7 Ibidem 
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Ibope8, as crianças brasileiras de quatro a onze anos de idade assistiram quase cinco horas de 

televisão por dia em 2005, número que colocou o Brasil em primeiro lugar na quantidade de 

tempo que as crianças ficam diante da televisão, batendo até mesmo os Estados Unidos. Isto 

torna o aparelho o meio ideal para que os anunciantes vendam seus produtos. Segundo 

Karsaklian (2000, p.220) “de posse dessa informação algumas empresas começaram a utilizar 

personagens conhecidos das crianças ou mesmo a criar propagandas em desenhos animados 

para aproximarem-se mais das crianças”.  

Portanto, a propaganda é uma forma de aproximar esse novo consumidor. Desta 

forma, diversas pesquisas estão sendo feitas sobre a relação da criança com a publicidade, 

com a preocupação de conhecer o cenário em que se desenvolvem os processos de compra e 

de consumo desse segmento, para apontar a melhor maneira de convencer e informar o 

consumidor infantil. 

 

 

2.3.3 Influências no comportamento de compra das crianças 

 

 Os profissionais de marketing devem conhecer o comportamento de compra dos 

clientes. Os fatores culturais exercem uma influência muito ampla e profunda no 

comportamento do consumidor. “O profissional de marketing precisa compreender o papel 

exercido pela cultura, subcultura e classe social do consumidor” (KOTLER; ARMSTRONG, 

1999, p.97). 

 Um dos meios mais importantes pelos quais uma sociedade influencia o 

comportamento dos indivíduos é sua cultura. “A cultura é a causa mais determinante dos 

desejos e do comportamento da pessoa, comportamento este que é em grande parte 

aprendido” (KOTLER; ARMSTRONG, 1999, p.97). As pessoas expressam sua cultura ao 

afirmar que valorizam determinadas coisas e, indiretamente, em costumes e práticas que 

reflitam esses valores. 
Neste sentido, a cultura é formada pelo conjunto de comportamentos, crenças, 
valores, atitudes, padrões e normas de conduta adquiridos e compartilhados por um 
grupo social, que servem como forma comum de resolver os problemas com que o 
grupo se defronta (ROCHA; CHRISTENSEN, 1999, p.72). 
 

 Todo grupo ou sociedade tem sua cultura, e as influências culturais sobre o 

comportamento de compra podem variar muito de país para país. Por isso, é imprescindível 

que o marketing se adapte a essas diferenças ou cometerá erros embaraçosos. 
                                                
8 http://www.akatu.com.br/central/especiais/2007/2o-semestre/criancas-e-consumo-uma-relacao-delicada 
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Ao crescer em uma certa sociedade, a criança aprende valores básicos, percepções, 
desejos e comportamentos da família e outras importantes instituições. A criança 
norte-americana geralmente aprende ou é exposta aos seguintes valores: realização e 
sucesso, atividade e envolvimento, eficiência e objetividade, progresso, conforto 
material, individualismo, liberdade, humanitarismo, juventude, saúde e beleza física 
(KOTLER; ARMSTRONG, 1999, p.97). 

 
 É importante para qualquer empresa, mesmo quando atua no âmbito de uma única 

cultura, entender as peculiaridades da mesma. “Os valores culturais são profundamente 

arraigados, portanto os profissionais de marketing têm maior probabilidade de sucesso quando 

agradam aos valores culturais de seus mercados-alvo” (CHURCHILL; PETER, 2000, p.156). 

 Como a população de cada país está se tornando cada vez mais diversa, para entender 

os diferentes grupos é preciso entender suas várias subculturas. Assim, cada cultura contém 

pequenas subculturas que fornecem identificação e socialização mais especificas para seus 

membros. Entre as subculturas estão as nacionalidades, religiões, raças e regiões geográficas. 

“Muitas delas formam importantes segmentos de mercado, e os profissionais de marketing 

geralmente projetam produtos e programas que se adaptem às suas necessidades” (KOTLER; 

ARMSTRONG, 1999, p.98). 

 Da mesma forma, quase toda sociedade tem alguma forma de estrutura de classes 

sociais. As classes sociais mostram não só diferenças em renda, mas também diferenças em 

valores e comportamento. “Classes sociais são divisões relativamente permanentes e 

homogêneas da sociedade cujos membros partilham valores, interesses e comportamentos 

semelhantes” (KOTLER; ARMSTRONG, 1999, p.98). 

 Na sociedade capitalista, a formação cultural das crianças, depende da classe social a 

que pertencem. Se os desejos variam de acordo com a idade e a classe social, é consenso, no 

entanto, que independentemente da condição econômica, todos têm consciência de sua força 

para a realização de suas vontades, exercendo o seu poder persuasório para conseguirem o que 

querem. “Os profissionais de marketing interessam-se pelas classes sociais porque os 

membros de cada uma delas tendem a desenvolver comportamento de compra semelhantes” 

(KOTLER; ARMSTRONG, 1999, p.99). 

Segundo Ivani Rossi, coordenadora da pesquisa realizada pela InterScience9, na classe 

A, 48% das famílias sempre levam os filhos às lojas, e 52% o fazem de vez em quando. Em 

2000, 43% das famílias de diferentes classes sociais não levavam os filhos às compras. Hoje, 

apenas 8% não o fazem, cita a coordenadora. A alimentação é a categoria que mais recebe 

influência da garotada, com 92% dos pedidos, seguida de brinquedos (86%), e roupas (57%). 

                                                
9 http://marketinginfantil.blogspot.com/2006/08/um-consumidor-de-respeito.html 
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 Pais e mães que trabalham fora se mostram menos resistentes aos pedidos. Dizer não, 

para eles, é muito difícil. “Dá a sensação de frustração, de remorso, em virtude do 

distanciamento dos filhos. Aliás, esses têm mais dificuldades na imposição de limites”, avalia 

Ivani. Inconformismo, tristeza e birra é a reação diante da negativa. A InterScience10 os 

separou em três grupos: os rebeldes, que fazem birra e ficam emburrados (40%); os 

compreensivos (27%), que entendem e não pedem mais; e os estrategistas (33%), 

subdivididos entre os que entendem, mas voltam a insistir (25%), e os que contra-argumentam 

até conseguirem (8%). Os de classes C e D são os mais compreensivos (30%), enquanto nas 

faixas A e B, os rebeldes somam 46% e os compreensivos, 32%.  

 O comportamento do consumidor também é influenciado por fatores sociais como, 

grupos de referência, família, papéis sociais e status. Os grupos de referência são os que 

servem de pontos de comparação ou referência direta (face a face) ou indireta na formação de 

atitudes ou comportamentos de uma pessoa. “Em geral, as pessoas são influenciadas por 

grupos de referência aos quais não pertencem. Por exemplo, grupo de aspiração é aquele ao 

qual o indivíduo aspira pertencer” (KOTLER; ARMSTRONG, 1999, p.99). 

 A família está entre as mais importantes influências de grupo para a maioria dos 

consumidores. “A família é a mais importante organização de compra de produtos de 

consumo na sociedade, e seus membros constituem o grupo de referência primário mais 

influente” (KOTLER; KELLER, 2006, p.177). Os profissionais de marketing têm interesse 

em saber quem faz as compras numa família e quais membros às influenciam. 

 Atualmente, graças a pais cada vez mais ocupados, as crianças fazem uma parcela 

significativa das compras. Desta forma, aumentou substancialmente a quantia gasta por 

crianças e a influência direta ou indireta que elas exercem. Por influência direta entendem-se 

as indicações, os pedidos e as exigências das crianças: “Eu quero ir ao McDonalds”. 
A influência direta das crianças entre quatro e doze anos gerou cerca de 275 bilhões 
de dólares em compras em 1999. Já sua influência indireta nos gastos dos pais 
representou outros 312 bilhões de dólares em compras domésticas. A influência 
indireta significa que os pais conhecem marcas, escolhas e preferências de seus 
filhos sem indicações ou pedidos incondicionais por parte deles (KOTLER; 
KELLER, 2006, p.178). 
 

Portanto, as crianças de hoje tem um estilo de vida voltado para o consumo e 

influenciam cada vez mais as decisões de compra da família, o que desperta grande interesse 

nos profissionais de marketing, que tentam aproximarem-se ao máximo do público infantil. 

“Os profissionais de marketing usam todos os canais de comunicação possíveis para chegar às 

                                                
10 http://marketinginfantil.blogspot.com/2006/08/um-consumidor-de-respeito.html 
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crianças, especialmente os meios mais populares como os canais de TV Nickelodeon, Cartoon 

Network e Disney Channel e a revista Recreio” (KOTLER; KELLER, 2006, p.179). 

Cada pessoa participa de muitos grupos - família, clubes e organizações. “A posição 

da pessoa em cada grupo pode ser definida em termos de papéis e status.” (KOTLER; 

KELLER, 2006, p.179). Um papel consiste nas atividades esperadas que uma pessoa deve 

desempenhar. Cada papel carrega um status. 

As decisões de um consumidor também são influenciadas por suas características 

pessoais, como idade e estágio de vida, ocupação e situação econômica, personalidade e auto-

imagem, estilo de vida e valores. Ao longo da vida as pessoas mudam seus hábitos de compra 

de produtos e serviços. “As preferências por comidas, roupas e diversões são sempre 

relacionadas com a idade” (KOTLER; ARMSTRONG, 1999, p.100).  

Desta forma, as crianças são subdivididas em diferentes grupos etários. Este público-

alvo representa uma dificuldade acrescida, já que as diferentes idades correspondem distintas 

formas de percepção e um determinado tipo de características. “Os profissionais de marketing 

definem seus mercados-alvo em termos de estágio de vida e criam produtos e planos de 

marketing apropriados para cada estágio” (KOTLER; ARMSTRONG, 1999, p.100). 

 A ocupação também influencia o padrão de consumo de uma pessoa. A escolha de um 

produto é extremamente afetada pelas circunstâncias econômicas: economias e bens, débitos e 

atitude em relação a gastar e economizar. “Os profissionais de marketing tentam identificar os 

grupos de ocupação que possuem interesses comuns em seus produtos e serviços” (KOTLER; 

KELLER, 2006, p.180). Nesse sentido, as crianças cujos pais possuem um maior poder 

aquisitivo terão maiores possibilidades de consumo. 

 Cada um de nós, também possui características de personalidade que influenciam 

nosso comportamento de compra. “A personalidade pode ser uma variável útil para analisar as 

escolhas de marca do consumidor” (KOTLER; KELLER, 2006, p.18l). A idéia é que as 

marcas também têm uma personalidade própria e que os consumidores tendem a escolher 

aquelas cuja personalidade combine com a sua.  

Conforme Maria Morais Leitão, diretora da Zero a Oito11, uma empresa especializada 

em marketing infantil “associar a marca a uma personagem que as crianças gostem é uma boa 

opção”. Muitas marcas criaram mascotes próprias ou se associaram aos bonecos mais 

populares para seduzir a criançada. Assim, é necessário ter bem presente a importância da 

                                                
11 http://marketinginfantil.blogspot.com/2006/08/um-consumidor-de-respeito.html 
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coerência da mensagem, tem que haver uma consistência entre a marca e a linguagem 

utilizada. 

 Já, o estilo de vida envolve algo mais do que a classe social ou a personalidade da 

pessoa. “Um estilo de vida é o padrão de vida de uma pessoa expresso por atividades, 

interesses e opiniões” (KOTLER; KELLER, 2006, p.18l). O estilo de vida representa a pessoa 

por inteiro, interagindo com seu ambiente. 

 

 

2.3.4 O papel da criança nos processos decisórios da família 

 

 Nem sempre o processo de decisão de compra será exercido por apenas um indivíduo. 

A escolha de alguns produtos pode envolver mais de uma pessoa. “Existem basicamente cinco 

papéis de compra que os indivíduos podem exercer: os iniciadores, os influenciadores, os 

decisores, os compradores e os usuários” (ROCHA; CHRISTENSEN, 1999, p.70). 

 O iniciador é o indivíduo que manifesta pela primeira vez a idéia ou sugere a aquisição 

do produto. O influenciador é a pessoa cuja opinião tem forte peso para que se chegue à 

decisão final. O decisor é aquele que de fato toma a decisão de compra. O comprador é a 

pessoa que efetivamente realiza a compra e o usuário é o indivíduo que usa ou consome os 

produtos. 
O mesmo indivíduo pode exercer ao mesmo tempo todos esses papéis, mas 
comumente eles são exercidos por mais de uma pessoa. Por exemplo, na compra de 
brinquedos, a criança pode atuar como iniciadora, influenciadora e usuária, enquanto 
a mãe pode ser ao mesmo tempo decisora e compradora (ROCHA; CHRISTENSEN, 
1999, p.70). 
 

 A criança desempenha vários papéis no processo de compra da família com relação a 

diversos produtos. Conforme Kotler (1980), citado por Rocha e Christensen (1999, p.70), 

procurou-se investigar a participação da criança nas seis fases do processo de compra e 

consumo: reconhecimento da necessidade, influência por meio de opiniões na decisão da 

compra, procura de informação, tomada de decisão, realização da compra e uso do produto.  

Para tal, realizou-se um estudo12 com uma amostra composta por famílias de classe 

média-alta, habitantes da cidade do Rio de Janeiro, com crianças de sete a onze anos de idade. 

Os produtos pesquisados foram bens duráveis (vídeo game, aparelho de televisão, 

computador, primeiro e segundo carro da família), bens não duráveis (pasta de dente, 

refrigerante consumido às refeições, iogurte, biscoito, boneco e roupa de criança) e serviços 

                                                
12 KOTLER, Philip. Marketing (edição compacta) São Paulo: Atlas, 1980. p.111-112 
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(escola para criança e viagem de turismo da família, considerando-se apenas, neste último 

caso, aquelas viagens adquiridas em agências de turismo ou transporte). 

A participação da criança, para os produtos pesquisados, variou muito, em função dos 

próprios produtos e das fases13 do processo. De forma geral, porém, as fases em que se 

observou maior influência da criança foram: a fase um (reconhecimento da necessidade), a 

dois (influência, por meio de opiniões) e a seis (uso). A fase do processo de compra e 

consumo, em que ocorreu menor participação da criança foi na realização da compra 

propriamente dita (fase cinco). Nesta fase, destacaram-se apenas dois produtos em que a 

criança participava: a compra de suas próprias roupas (quase 40% das famílias) e a compra de 

bonecos (em cerca de 20% das famílias). 

Na fase um, obteve-se uma média de participação da criança, para o conjunto de 

produtos, em torno de 55%, o que evidencia o importante papel de iniciador do processo de 

compra, frequentemente exercido pela criança. Na fase dois, de influência na decisão de 

compra, obteve-se uma média de participação da criança em torno de 42%, para o conjunto de 

produtos. Já na fase três, de procura de informação, a média de participação infantil foi de 

13%. Na fase quatro, de tomada de decisão de compra, esta média ficou em 21% e na fase 

cinco, que se refere à compra propriamente dita, o percentual médio de participação da 

criança, para o conjunto de produtos, foi ainda menor, ou seja, de 7%. 

Portanto, não há como ignorar a influência exercida pelas crianças perante aos adultos 

no que diz respeito à aquisição de produtos e serviços. Mães e pais consultam as crianças na 

hora de planejar as atividades e permitem-lhes ajudar a escolher a que restaurante ir ou até 

mesmo onde passar as férias. 
Em países como o Brasil, com elevado índice de crianças e jovens, o consumidor 
menor exerce forte influência nas decisões de compra da família, principalmente 
sobre produtos de consumo em conjunto (férias, por exemplo), em compras 
habituais, como biscoitos e refrigerantes, e até em produtos de alta tecnologia, como 
computadores e aparelhos de som (SAMARA, 2005, p.42). 

  
A criança, hoje, representa um segmento dinâmico. Ela possui poder de decisão em 

produtos que extrapolam o mundo dos brinquedos e guloseimas, influenciando as decisões de 

compra de toda a família. “É preciso estar constantemente em sintonia com as transformações 

que estão ocorrendo nos núcleos familiares e a forma como isso tem influenciado as relações 

das crianças com o mundo” (KARSAKLIAN, 2000, p.235). 

Por conseguinte, na qualidade de membros da família, as crianças constituem um 

importante mercado-alvo para empresas de todos os produtos domésticos. A influência dos 

                                                
13 KOTLER, Philip. Marketing (edição compacta) São Paulo: Atlas, 1980. p.111-112 
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filhos aumenta com a idade. “Um estudo constatou que 21% das mães de crianças entre cinco 

e sete anos cediam aos pedidos delas, sendo que essa porcentagem subia para 57% no caso de 

crianças entre onze e doze anos” (SHETH, 2001, p.545). 

As crianças influenciam as compras domésticas tendo preferências individualistas por 

produtos pagos e comprados por seus pais (por exemplo, crianças pequenas que precisam de 

brinquedos ou cereais especiais). Segundo Sheth (2001) também influenciam os pais na 

escolha por produtos destinados ao consumo em conjunto.  

 George P. Moschis14, professor de marketing na Georgia State University, é um dos 

principais acadêmicos que estudou o papel desempenhado pelos filhos nos processos 

decisórios familiares. Uma de suas descobertas é a de que o grau de influência dos filhos nas 

decisões familiares depende de a família ter uma orientação “social” ou “conceitual”. 

 Moschis (1978), citado por Shet (2001, p.545), declara que as famílias de orientação 

social são aquelas mais preocupadas em manter a disciplina das crianças, ao passo que as 

famílias de orientação conceitual são aquelas que se preocupam com o desenvolvimento do 

pensamento independente e da individualidade dos filhos. Os filhos de famílias com 

orientação social tendem menos a tomar decisões independentes, não se envolvendo muito nas 

decisões da família. Já, as crianças com orientação conceitual tendem a ter maior 

conhecimento sobre produtos, a considerar mais a opinião dos pais e a preferir fontes 

objetivas de informação. 

 Outro modo de classificar as famílias é considerando o grau de autoridade nelas 

exercida. “Com base nisso, em todo o mundo as famílias podem ser classificadas em quatro 

tipos: famílias autoritárias, famílias negligentes, famílias democráticas, famílias permissivas” 

(SHETH, 2001, p.547). 

 Nas famílias autoritárias (encontradas na maioria das sociedades asiáticas) o chefe da 

família exerce rigorosa autoridade sobre os filhos, e os filhos aprendem a obedecer aos mais 

velhos em todas as questões. Conforme Sheth (2001) embora uma cultura de obediência aos 

mais velhos seja uma virtude, é inegável que ela iniba a individualidade entre as crianças e, 

consequentemente, a influência delas sobre as decisões de compra das famílias. 

 Nas famílias negligentes os pais são distantes de seus filhos, priorizando os problemas 

individuais. Segundo Sheth (2001) as famílias de pais/mães solteiros são as mais propensas a 

assumir esse comportamento, algumas em virtude da pressão de tempo, outras pela vida 

indisciplinada do pai/mãe solteiro, que acaba sendo irresponsável em relação a seus filhos. 

                                                
14 SHET, Jagdish N. Comportamento do Cliente: indo além do comportamento do consumidor. São Paulo: Atlas, 
2001 
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 Já, nas famílias democráticas todos os membros têm voz igual. As questões familiares 

são discutidas entre seus membros, especialmente por aqueles que seriam afetados pelas 

decisões. “A auto-expressão, a autonomia e o comportamento maduro são encorajados entre 

as crianças” (SHETH, 2001, p.547). 

 E por fim, nas famílias permissivas os filhos têm uma independência relativa para 

conduzir os seus próprios assuntos, especialmente durante a adolescência. Porém, de acordo 

com Shet (2001) os pais observam de perto o modo como os filhos exercem sua liberdade. A 

prevalência relativa desses tipos difere de acordo com a cultura. 

 

 

2.4 PUBLICIDADE 

 

 A publicidade encontra-se em toda parte, sempre presente, em todos os objetos e 

ambientes. Segundo Sampaio (2003) é fato incontestável que todos os integrantes das 

modernas sociedades de consumo são influenciáveis pela publicidade. Não há como escapar 

de sua influência. 
Crianças, jovens e adultos são influenciados e “bombardeados” pela publicidade, 
pois ela se encontra nos brinquedos, nos materiais escolares, nas revistas infanto-
juvenis, nas roupas infantis e de adultos, nos calçados, nos objetos de decoração, nos 
utensílios domésticos, nas roupas de cama, mesa e banho, nas embalagens de 
produtos alimentícios e farmacêuticos, nos canteiros de ruas e praças, nas praias, nas 
estações de ônibus, trens e metrôs, nos aeroportos, nos próprios veículos de 
transporte, nas farmácias, nos mercados, na internet, nas revistas, jornais, rádio, 
televisão, nas cabines telefônicas e nos meios de comunicação em geral 
(MOMBERGER, 2002, p.21). 
 

A publicidade seduz os sentidos, mexe com os desejos e fala com o inconsciente, 

propõe novas experiências, novas atitudes e ações. Deste modo, a televisão efetua uma 

importante influência no cotidiano das crianças. Conforme Momberger (2002, p.30) “a 

preocupação no que diz respeito aos efeitos que a televisão exerce sobre as crianças pode ser 

atribuída, em parte, ao papel penetrante que a mídia desempenha na vida das crianças”. 

Assim, uma das maiores críticas feitas contra a publicidade e, principalmente, contra a 

publicidade na televisão diz respeito às crianças. Pelo fato delas não entenderem os objetivos 

comerciais dessa forma de comunicação, seriam assim, incapazes de ter um espírito crítico e 

de desenvolver uma contra-argumentação.  
Não se pode, obviamente, responsabilizar somente a idade como um fator de 
influência na relação da criança com a propaganda. A maturidade e a personalidade 
da criança, bem como a intensidade de seu contanto com a propaganda, participam 
desse processo. Os autores divergem, entretanto, quanto a este último fator. Alguns 
afirmam que quanto mais exposta à propaganda, mais a criança desenvolve uma 
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maturidade e um espírito crítico com relação a ela. Outros, pensam que, ao contrário, 
quanto mais exposta à propaganda, mais difícil é para a criança discernir os seus 
objetivos concretos (KARSAKLIAN, 2000, p.221). 
 

Num primeiro momento, pode-se pensar que as crianças são mais vulneráveis do que 

os adultos. No entanto, os adultos, que podem utilizar a contra-argumentação, também se 

deixam persuadir pela publicidade. Na realidade, a publicidade não determina tantos pedidos 

de compra quanto se imagina.  
Uma pesquisa realizada por Gorn e Goldberg (1980) demonstrou que o fato de 
estarem muito em contato com um produto por meio da comunicação publicitária, 
não é suficiente para gerar uma demanda e ainda menos para fazer com que as 
crianças tenham vontade de mudar de marca. Além disso, constatou-se que a 
demanda conseqüente da ação da propaganda vai diminuindo à medida que a idade 
da criança vai aumentando (KARSAKLIAN, 2000, p.231). 
 

 Na maior parte das vezes, é o primeiro estímulo que desencadeia o desejo pelo 

produto. Porém, muitas vezes tal desejo não é satisfeito e com a impossibilidade de obter o 

produto, a criança acaba se desinteressando por ele e pela publicidade. Essa conduta também 

está relacionada com o poder aquisitivo dos pais. Crianças que ganham tudo, pedem cada vez 

mais produtos, o que não é o caso daquelas que já sabem que têm poucas chances de ver seu 

desejo concretizado. 

 Para ser completamente eficiente, a publicidade precisa conquistar os adultos, para que 

estes diminuam a contra-argumentação quando a criança pedir o produto. Estudos também 

demonstram que, quanto mais a criança cresce, menos influência tem a propaganda em seu 

processo de decisão de compra. 
A pesquisa mostra, também, que os efeitos perversos da propaganda não parecem 
ser tão perversos assim e que raramente pode confirmar-se uma influência sobre os 
valores e o comportamento da criança por influência da propaganda. Ao contrário, 
percebeu-se que a propaganda na televisão ajuda no processo de socialização da 
criança, informando-a sobre a existência de produtos, sobre seus atributos, sua 
utilização, contribuindo para seu conhecimento sobre os produtos utilizados em seu 
meio ambiente (KARSAKLIAN, 2000, p.231). 

 
 No entanto, não restam dúvidas quanto ao fato de que as crianças gostam de 

propaganda. Alguns autores falam em ritual publicitário quando descrevem a atenção 

maravilhada que elas prestam quando olham as propagandas. Isso denota que 

independentemente da questão consciente de assimilação das finalidades da propaganda, o 

que as crianças admiram é o espetáculo oferecido por ela. “As cores, os movimentos, as 

músicas, as personagens, tudo faz com que a atenção das crianças seja raramente desviada da 

tela da TV” (KARSAKLIAN, 2000, p.222). 
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 Visto que a publicidade é considerada um espetáculo para elas, as crianças detêm-se, 

primeiramente, aos predicados que mais lhes interessam e que estão também presentes em 

seus programas preferidos, como filmes e desenhos animados.  
As pesquisas indicam que, de modo geral, 50% das crianças prestam atenção à 
história que envolve o produto em vez de se concentrarem nele. Aliás, quando lhe 
pedimos que descrevam uma propaganda, o produto é relatado como um elemento a 
mais para auxiliar na descrição e não como elemento principal. Muitas vezes o 
produto nem é citado espontaneamente (KARSAKLIAN, 2000, p.222). 

 
 Desta maneira, o sucesso da publicidade estará garantido no momento em que o 

produto souber dirigir a publicidade num sentido extremamente superior ao da venda. O 

produto deve realmente fazer parte integrante da história e não aparecer como um elemento 

dispensável.  

 Porém, é a partir dos dez anos que o interesse manifestado pela propaganda começa a 

enfraquecer. “À medida que a criança começa a tomar consciência dos objetivos da 

comunicação publicitária, a compreender as técnicas utilizadas e a desenvolver um espírito 

crítico, ela passa a confiar menos cegamente na propaganda” (KARSAKLIAN, 2000, p.223).  

Desta forma, agradar o público infantil, não é tarefa fácil. Assim como existem 

elementos que incitam imediatamente o entusiasmo, existem outros que desinteressam as 

crianças definitivamente.  

 

 

2.4.1 A publicidade que as crianças apreciam 

 

 Em primeiro lugar, a publicidade dirigida ao público infantil tem que ser atualizada de 

acordo com cada época, levando em consideração os interesses e as características que as 

crianças apresentam nas diferentes faixas etárias. Para Gade (1998) nestas faixas etárias um 

ou dois anos podem fazer uma grande diferença, sendo imprescindível adaptar à comunicação 

respeitando estas diferenças. 
Identificar o que interessa no produto e na marca para a criança e transmitir estes 
diferenciais de forma simples, enfatizando apenas o que é importante para ela, 
usando comunicação visual com elementos figura-fundo do próprio universo 
infantil. Captar sua atenção por meio de histórias com humor, ação surpresa e 
elementos de fantasia, além de muita e muita repetição (GADE, 1998, p.188). 
 

 As crianças desejam que a publicidade as divirta, se ela conseguir fazê-las rir, o 

primeiro impedimento terá sido ultrapassado. “As propagandas que utilizam a forma de 

desenho animado são bastante apreciadas pelas crianças, principalmente pelas mais jovens” 

(KARSAKLIAN, 2000, p.223).  
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 Deste modo, elas gostam de ver aquilo que constitui o embasamento imaginativo do 

seu olhar. Segundo Karsaklian (2000, p.222) “procuram uma história que conduza a um 

sonho, com desenvolvimento linear, com início, meio e fim”. Ou seja, elas procuram qualquer 

elemento que lhes permita inventarem uma história que faça parte daquilo que vêem. Ao que 

dita Kapferer (1987) aos seis anos as crianças gostam de animais; aos dez, os rapazes gostam 

de cowboys e dos heróis galácticos, e as meninas de bebês e de canções. O caráter projetivo da 

mensagem publicitária é por conseqüência um fator de prazer. 
Assim, além de permitir que a criança se divirta duplamente, com a realidade e o 
imaginário, e de ser geralmente humorístico, o desenho animado permite que a 
criança se projete nele: as suas personagens são suficientemente fluídas e 
estimulantes para que a criança possa projetar as suas emoções, os seus anseios e os 
seus mais profundos sentimentos (KAPFERER, 1987, p.77). 
 

O processo de identificação explica que as cenas que refletem a vida cotidiana são 

igualmente muito apreciadas pelas crianças: a criança projeta-se nelas. Podem distinguir-se a 

identificação pessoal e a identificação coletiva.  
A primeira põe em cena a relação da criança-espectador com uma outra criança, 
localizada na publicidade. Quando o espectador é muito jovem (5-7 anos), a 
identificação é possível se a criança representada tiver a mesma idade. Atentemos 
em que a criança poderá ser um menino ou uma menina. A partir dos 8-10 anos 
surgem as atitudes relacionadas com o sexo: como demonstram os inquéritos acerca 
dos heróis que as crianças preferem, os meninos não tomam as meninas para 
modelo, e as meninas também não. (KAPFERER, 1987, p.78). 

 
 Conseqüentemente, as indústrias de brinquedos vinculam esses modelos promovendo 

brinquedos associados ao gênero através de comerciais que reforçam as expectativas de papel 

sexual por meio de personagens, tom emocional e texto. “Dependendo de que lado do debate 

você se coloca, tais brinquedos refletem ou ensinam as crianças sobre o que a sociedade 

espera dos homens e das mulheres” (SOLOMON, 2002, p.296). 

Já a identificação coletiva consiste em reconhecer nos personagens (a família, os 

professores, os amigos) personagens de tipo semelhante aos do seu meio imediato. A criança 

está sempre pronta a estabelecer conexões com sua própria experiência, com a sua própria 

vivência. “Se a representação televisiva estiver em conformidade com essa vivência, a criança 

implicar-se-à, emocionalmente na mensagem” (KAPFERER, 1987, p.78). 

O humor também é uma das mais sólidas alavancas dos processos afetivos 

ocasionados durante a exposição à publicidade. De acordo com Kapferer (1987, p.76) “o 

humor visual pode ser entendido pelas crianças de todas as idades; o humor verbal (astúcias, 

jogos de palavras, ditos jocosos) só é acessível a partir dos 8 anos”. 

 Uma boa música ou canção atraente do mesmo modo costuma favorecer o interesse do 

público infantil pela publicidade. Segundo Karsaklian (2000, p.223) “além de contribuir para 
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a memorização, a presença de jingles ou de frases de efeito também reforçam o caráter 

positivo da atitude”.  

Outro fator importante é a apresentação de animais e principalmente de animais 

personificados. Para Karsaklian (2000) as publicidades ricas em ação também são muito 

admiradas, bem como aquelas que colocam em destaque valores que são importantes para as 

crianças (ser forte, inteligente, ser o herói da turma). Já as crianças um pouco mais velhas, 

gostam de cartoons e de um pouco de fantasia e ação. Principalmente os meninos, que gostam 

de personagens divertidos e freqüentemente tomam os personagens como modelo de 

comportamento. 

 

 

2.4.2 A publicidade que as crianças rejeitam  

 

 As crianças abdicam as publicidades que as consideram entes idiotas. “Elas gostam de 

ser consideradas seres inteligentes, capazes de compreender e interpretar” (KARSAKLIAN, 

2000, p.225). Apesar de gostarem de tudo o que é fantástico, elas rejeitam tudo o que possa 

parecer não verídico. “Muitas vezes, o publicitário exagera em alguns detalhes para que tal 

exagero pareça óbvio para os consumidores, mas as crianças não entendem assim sua intenção 

e interpretam como se fosse enganoso” (KARSAKLIAN, 2000, p.225). 

 Da mesma forma, os ritmos lentos também aborrecem os jovens consumidores. 

Segundo Karsaklian (2000) também sofrem uma influência negativa os produtos que adotam 

a mesma argumentação, pois são vistos como pouco originais. Muitas crianças rejeitam 

igualmente as publicidades em que a associação entre o produto e os elementos empregados 

não lhes pareça evidente. Para Karsaklian (2000) o sentimento é o mesmo para publicidades 

que utilizam múltiplas imagens difusas. 

 As crianças não toleraram o fato de não compreenderem. Conforme Kapferer (1987) 

até os oito anos a criança percebe a publicidade como sendo um divertimento. Mas a partir 

dos nove anos ela começa a procurar uma informação.  
Na fase Piagetiana das operações concretas, o pensamento da criança mantém-se 
preso à imagem, aquilo que ela vê, e não aquilo que ela não vê nem às abstrações. 
As crianças misturam a forma e o fundamento: se não compreendem, rejeitam 
(KAPFERER, 1987, p.95). 
 

As incoerências entre a imagem e o texto desnorteiam a criança provocando-lhe 

impaciência. A criança tem aversão à publicidade que a deixa numa situação de 

incompreensão. Segundo Kapferer (1987, p.96) “do ponto de vista da criança, o que importa é 
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compreender alguma coisa, encontrar um sentido, qualquer que seja”. Ela não admite algo 

cujo sentido lhe escape. 

A criança também não se sente bem diante de imagens que lhe metem medo ou 

perante certas imagens que a perturbem devido às suas conotações sexuais. Para Kapferer 

(1987, p.97) “este último critério refere-se essencialmente à criança a partir dos 9-10 anos.” 

Antes dessa idade, a criança não tem idéia daquilo que os adultos, interpretam imediatamente. 
Por volta dos 10 anos, em compensação, a criança interpreta parcialmente os 
subentendidos sexuais, embora estes a embaracem ou até mesmo a irritem. Também 
reage negativamente em presença de anúncios publicitários a soutiens, perante casais 
de apaixonados ou pronunciados sinais de afeição (KAPFERER, 1987, p.97). 
 

Estas reações de pudor “correspondem à fase de latência apresentada pelos 

psicanalistas” (KAPFERER, 1987, p.97). Nessa idade, a criança sente repugnância pela 

sexualidade e volta-se para o intelectual. 

 

 

2.4.3 Publicidade: elementos que contribuem para atitudes positivas ou negativas 

 

           Conhecer as informações que colaboram para o desenvolvimento de atitudes positivas 

ou negativas é essencial, mas não suficiente. É necessário saber em que direção será gerida a 

atitude da criança após seu primeiro contato com a publicidade. Esta idéia está relacionada 

com a repetição da publicidade. Porém, isso não expressa que uma mesma publicidade, não 

sature a criança, por mais que ela seja divertida e contemplada. 
Uma pesquisa realizada por Gorn e Goldberg (1980) testou a resistência das crianças 
à repetição de uma mesma propaganda e chegou à conclusão de que após cinco 
exposições ela era rejeitada. Na realidade, atitude mais favorável com relação à 
mesma propaganda era das crianças que haviam sido expostas apenas três vezes a 
ela (KARSAKLIAN, 2000, p.226). 
 

            As melhores confirmações de atitudes positivas foram encontradas quando, para um 

mesmo produto, as crianças eram expostas a várias publicidades diferentes. “Mesmo que a 

reação inicial da criança seja extremamente favorável desde o início, 50% delas se saturam 

quando vêem uma publicidade muito seguidamente” (KARSAKLIAN, 2000, p.226). 

           Para os pesquisadores o problema da concepção da reação das crianças com relação à 

publicidade vem do fato de esta relação ser extremamente afetiva. Um dos primeiros autores a 

se interessar pelas conseqüências que poderiam acarretar este predomínio afetivo à resposta 

das crianças à publicidade foi Derbaix (1975 e 1982). 
Seus trabalhos conduziram à criação de um novo modelo de hierarquia dos efeitos, 
pois os já existentes não conseguiam explicar a total importância da dimensão 
emocional que guia o processo de consumo das crianças, pois tais modelos 
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privilegiam os níveis cognitivos e conotativos. Derbaix batizou esta nova estrutura 
de “modelo de envolvimento máximo” ou ainda “modelo da reação emocional”. 
Adotando como ponto de partida os três componentes das atitudes (cognitivo, 
afetivo e conotativo), ele estipulou como primeira hipótese o fato de a criança passar 
antes por um estado atitudinal (afetivo) para depois passar ao comportamental 
(conativo), sem tentar verdadeiramente conhecer o produto (cognitivo) 
(KARSAKLIAN, 2000, p.227). 
 

           Para ele, primeiramente a criança deseja o produto, ela o adquire e apenas depois o 

avalia a partir de seu próprio uso e perante os comentários de seus pais e amigos. Segundo 

Karsaklian (2000) o modelo de Derbaix inverte a colocação dos componentes das atitudes da 

seguinte maneira: afetivo – conotativo – cognitivo. 
Este modelo evidencia nitidamente que o efeito da publicidade penetra pelo afeto. A 
criança primeiro gosta ou não gosta. Se ela não gosta, o processo é automaticamente 
interrompido e a propaganda rejeitada. Se ela gosta, a segunda etapa nem sempre 
será consolidada, pois ela depende do consentimento de seus pais para passar para a 
fase conativa. Nesse caso também o processo é frequentemente interrompido 
(KARSAKLIAN, 2000, p.227). 
 

            Entretanto, o forte poder emocional representa um outro risco tanto para os 

publicitários quanto para as crianças: a decepção. “Quando a criança se interessa, ela se 

entusiasma muito em poucos segundos e o produto que ela vê anunciado parece-lhe perfeito e 

indispensável” (KARSAKLIAN, 2000, p.227). Se ao adquirir o produto ela se desiludir, por 

ele não corresponder à suas aspirações, sua credibilidade será profundamente abalada e ela 

tenderá a rejeitar todas as publicidades que fazem referência a tal produto. 

 

 

2.4.4 A eficácia da Publicidade 

 

Assim sendo, a publicidade não é a única grande vilã responsável pelo consumismo 

desenfreado das crianças. Geralmente, quando são atacados, os publicitários contrapõem que 

não se deve exagerar sobre o efeito da publicidade. De acordo com Kapferer (1987) esta seria 

somente a fonte de informação acerca dos produtos, mas a criança utilizaria outras fontes 

(amigos, família, etc.) para oferecer uma opinião. De alguma maneira, a publicidade colocaria 

o produto em evidência, mas não exerceria a função incitativa. “A criança encontraria algures 

a motivação para comprar. Se é certo que a publicidade obtém êxito na sua função incitativa, 

não é menos certo que nem sempre o consegue” (KAPFERER, 1987, p.140). 

Todavia o número de pedidos formulados pela criança não é um indicador exato da 

força publicitária já que muitos outros fatores implicam nesse número. Elas consomem por 
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diversos motivos, inclusive pela exagerada permissividade de alguns pais que não conseguem 

dizer não aos seus filhos.  
Muito se tem falado e escrito atualmente sobre a exagerada permissividade dos pais 
que não conseguem colocar limites nestas crianças, o que faz com que estas queiram 
e consigam satisfazer todas as suas vontades, inclusive, ou até principalmente, as de 
consumo (GADE, 1998, p.185). 
 

 A quantidade de apelos sofre uma outra limitação, com a idade, a criança vai 

adquirindo certas preferências. Para Kapferer (1987) ao crescer, a criança vai percebendo do 

que gosta ou não, além disso, integra-se no princípio da realidade: não se pode ter tudo. 

Apesar disso, é a publicidade que garante ao público receber informações sobre os 

diversos tipos de produtos e serviços, permitindo a escolha dos melhores. Para Sant’Anna 

(2002, p.76) “a publicidade é uma fonte de economia para os produtores e de benefícios para 

os consumidores”.  

Os críticos, no entanto, preocupam-se em descobrir os efeitos negativos da 

publicidade, como se só na publicidade pudesse ocorrer, por vezes, a distorção das finalidades 

ou o uso indevido da força da persuasão. Porém, com a atual preocupação com a ética e a 

moral, a publicidade está se aprimorando. De acordo com Sant’Anna (2002) à medida que se 

aperfeiçoa e consegue educar o público, sobre seus verdadeiros méritos, a publicidade torna 

menos possível abusos em seu nome. 

 

 

2.5 ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL  

 

A ética comercial abrange regras de conduta que guiam ações no mercado, os padrões 

que a maioria das pessoas em uma cultura julga se é certo ou errado. Segundo Solomon 

(2002, p.33) “esses valores universais incluem honestidade, confiabilidade, imparcialidade, 

respeito, justiça, integridade, interesse pelos outros, responsabilidade e lealdade”. 

Entretanto, as empresas frequentemente se deparam com caminhos diferentes, e de 

acordo com o seu comportamento constroem ou destroem a confiança dos clientes. “As mais 

admiradas são aquelas que seguem o código de conduta de servir aos melhores interesses das 

pessoas, não apenas aos próprios” (KOTLER, 2003, p.72). Essas empresas são apreciadas por 

seus produtos, pelo nível dos serviços e pelas práticas filantrópicas.  

Assim, muitas empresas adotaram metas sociais específicas para melhorar sua imagem 

junto aos consumidores e acionistas. “Elas descobriram que práticas éticas e socialmente 
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responsáveis simplesmente são negócios saudáveis que resultam em uma imagem favorável e, 

no final das contas, em maiores vendas” (SCHIFFMAN; KANUK, 2000, p.12).  

Uma das práticas atuais é o marketing verde, ou seja, atividades de marketing que 

atendem aos desejos dos clientes sem prejudicar o ambiente. Atualmente, o público infantil 

também está comprometido com essa causa. O cuidado com o meio ambiente é muito 

discutido nas escolas e são desenvolvidos programas no mundo todo que alertam quanto ao 

futuro do planeta. As empresas além de preservar o planeta devem conquistar o respeito e o 

auxílio deste importante consumidor. De acordo com Churchill e Peter (2002) os profissionais 

de marketing descobriram que a consciência ambiental não é apenas necessária, mas também 

lucrativa. 

Deste modo, o marketing verde pode favorecer uma empresa de várias maneiras. “Ele 

é simpático aos valores de muitas pessoas. Outra motivação é a necessidade de obedecer a leis 

ambientais” (CHURCHILL; PETER, 2002, p.44). Porém, o contrário também pode ocorrer: 

percepções de falta de responsabilidade social por parte de uma empresa causam recusa e 

afetam negativamente as decisões de compra do consumidor. 

 

 

2.5.1 Questões éticas em Marketing 

 

 O objetivo básico do estudo do comportamento do consumidor para o profissional de 

marketing é compreender por que e como os consumidores decidem suas compras. Este 

entendimento permite delinear estratégias de marketing com maior eficiência. Alguns críticos, 

porém, se incomodam com o fato de que um conhecimento aprofundado desse 

comportamento permite aos profissionais de marketing antiéticos abusar das vulnerabilidades 

humanas. “Práticas de marketing antiéticas ocorrem em todos os níveis do mix de marketing: 

no planejamento de produtos, na embalagem, nas práticas de preço, nos esforços de 

distribuição e nos programas promocionais” (SCHIFFMAN; KANUK, 2000, p.08). 

 Desta forma, algumas empresas usam procedimentos e ações questionáveis de 

marketing e assim recebem muitas críticas. “As críticas sociais afirmam que certas práticas de 

marketing prejudicam os consumidores individuais, a sociedade como um todo e outras 

empresas” (KOTLER; KELLER, 2006, p.473). Já os profissionais de marketing responsáveis 

buscam descobrir o que os consumidores almejam para responder com os produtos certos, 

preços justos e lucro para os fabricantes. 
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Os profissionais de marketing muitas vezes encontram dificuldade para solucionar 

problemas éticos, especialmente porque os padrões éticos mudam conforme cada pessoa e 

cada cultura. “Como cada cultura tem seu próprio conjunto de valores, crenças e costumes, os 

comportamentos de ética comercial são definidos de modos bastante diferentes no mundo 

todo” (SOLOMON, 2002, p.33). 

 Porém, é fato que, convenientemente ou não, alguns profissionais de marketing 

rompem seu elo de confiança com os consumidores. Segundo Solomon (2002) em alguns 

casos, esses atos são realmente ilegais, como quando um fabricante resolve rotular mal o 

conteúdo de uma embalagem.  
Em outros casos, as práticas de marketing têm efeitos prejudiciais sobre a sociedade. 
Algumas empresas colocam outdoors de bebidas alcoólicas e cigarros em regiões de 
baixa renda, outras promovem comerciais mostrando grupos de pessoas em uma luz 
desfavorável para chamar a atenção de um mercado-alvo (SOLOMON, 2002, p.33). 
 

Entre as críticas feitas ao marketing e às suas manifestações (exploração dos produtos, 

embalagens atraentes, prêmios e brindes), as frustrações das crianças aparecem nos primeiros 

lugares. “Seduzida pela oferta constante, ao dirigir-se aos pais a criança arrisca-se a ter como 

resposta uma recusa geradora de frustrações, de decepção e ressentimento” (KAPFERER, 

1987, p.181).  

Também são constantemente criticados os programas de marketing dentro de escolas, 

como o uso de canetas, estojos, capas de cadernos. Disfarçadas de material escolar, essas 

comunicações normalmente visam persuadir as crianças a querer os produtos das marcas 

promovidas. “As críticas são no sentido de que muitos dos produtos dirigidos a criança são 

desnecessários e que as comunicações são exploradoras” (SHIMP, 2002, p.74).  

Dessa forma, as empresas convencem os pequenos consumidores de que eles precisam 

de muitas coisas materiais e que só serão felizes se as suas necessidades forem supridas. 

Nesse processo, de constante aquisição de produtos como forma de realização pessoal a 

sociedade de consumo consegue tornar permanente a insatisfação. Ao que dita Bauman (2007, 

p.106) “uma forma de causar esse efeito é depreciar e desvalorizar os produtos de consumo 

logo depois de terem sido alçados ao universo dos desejos do consumidor”. 

Assim, o consumo gera na criança um mecanismo de identificação projetiva, no qual a 

partir das necessidades dos amigos ela tenta justificar as suas. Entretanto, “essa identificação 

se torna progressiva despertando nas crianças um sentimento de inquietação e desejo pelo 

novo”. (BAUMAN, 2007, p.106). Portanto, a promessa de satisfação só permanecerá sedutora 

enquanto o desejo continuar irrealizado; o que é mais importante, enquanto houver uma 

suspeita de que o desejo não foi totalmente satisfeito. 
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2.5.2 Questões éticas em Publicidade  

 

A publicidade diferencia-se de acordo com o público a que se destina. Todavia, podem 

surgir dilemas éticos quando produtos especiais e a comunicação correspondente são dirigidos 

para determinados segmentos. “A prática de dirigir produtos e esforços de comunicação para 

segmentos que, por diversas razões psicossociais e econômicas, são vulneráveis, como as 

crianças e as minorias, é especialmente aberta a debates éticos” (SHIMP, 2002, p.74). 

Como as crianças diferem em suas capacidades de processar informações relativas a 

produtos, muitas questões éticas são levantadas quando os publicitários tentam dirigir-se a 

elas. Conforme Czinkota (2001) a crítica mais aparente da segmentação e da publicidade 

direcionada vem de grupos minoritários e de consumidores que reclamam que a prática de 

conduzir produtos perigosos para mercados desfavorecidos é extremamente anti-ético.  
A percepção do consumidor sobre o direcionamento desses produtos potencialmente 
perigosos, como cigarros, álcool e bilhetes lotéricos, para consumidores vulneráveis, 
como crianças e pessoas pobres ou sem instrução, pode ter efeitos negativos nas 
empresas de marketing. Algumas evidências de pesquisa sugerem que o julgamento 
ético do consumidor sobre essas práticas pode levá-lo a ter reações 
comportamentais, como comentários negativos e boicotes (CZINKOTA, 2001, 
p.199). 
 

Porém, os defensores da prática de direcionamento respondem a tais críticas 

argumentando que o direcionamento beneficia os consumidores em vez de prejudicá-los. 

Conforme Gade (1998) no caso das crianças, segmentar o público de acordo com as suas 

diferenças de idade, é essencial. Nestas faixas etárias um ou dois anos podem fazer uma 

diferença enorme, cabendo assim atualizar a comunicação, respeitando estas diferenças. 
O direcionamento segundo a visão de seus defensores, fornece produtos sob medida 
para os consumidores e garante-lhes produtos que atendem melhor a suas 
necessidades e desejos específicos. A falta de direcionamento, alega a defesa, 
significa ter que escolher um produto que atende melhor às necessidades de outra 
pessoa (SHIMP, 2002, p.76). 
 

Assim, o papel da publicidade na sociedade é debatido há séculos. Segundo Shimp 

(2002) os profissionais da área afirmam que a publicidade é vastamente responsável por boas 

coisas na vida, e seus opositores a criticam atribuindo-lhe muita coisa ruim. Conforme 

Momberger (2002) é preciso analisar a publicidade abusiva dirigida às crianças devido à sua 

peculiar condição de seres em desenvolvimento.  
Devido ao grande alcance da publicidade, atingindo todos os setores da sociedade, 
inclusive e especialmente as crianças, através de todos os meios de comunicação, 
torna-se relevante analisar os efeitos da publicidade dirigida às crianças, essa 
audiência tão influenciável e vulnerável (MOMBERGER, 2002, p.29). 
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Não é novidade que as crianças assistem muita televisão. “Como resultado, são 

constantemente bombardeadas com mensagens sobre consumo, apresentadas em comerciais e 

nos próprios programas de TV” (SOLOMON, 2002, p.296). Desta maneira os anúncios de 

televisão voltados para as crianças tem sido a causa de intensos debates. 
Acreditando que elas são muito influenciadas pela propaganda, grupos de defesa da 
criança têm reivindicado leis que reduzam o tempo de propaganda durante 
programas infantis na televisão e têm lutado contra propagandas claramente 
vinculadas a produtos comerciais (CHURCHILL; PETER, 2002, p.43).   
 

No Brasil, a televisão é um departamento em que a auto-regulamentação e a legislação 

são bastante debatidas. “As crianças passam mais tempo olhando para uma tela de TV do que 

freqüentando a escola, portanto o setor tem uma enorme capacidade de ensiná-las, informá-

las, inspirá-las e entretê-las” (CHURCHILL; PETER, 2002, p.34).   

Porém, a decorrência do excesso de publicidade na televisão pode estar refletindo não 

só no comportamento das crianças, mas também nos seus hábitos alimentares. De acordo com 

o Instituto Alana15, as crianças entre 2 e 7 anos assistem em média 12 propagandas de 

alimentos por dia, enquanto crianças entre 8 e 12 anos assistem até a 21 comerciais. Do total, 

cerca de 50% das propagandas vistas na televisão pelas crianças são de alimentos, sendo 34% 

de guloseimas e salgadinhos, 28% de cereais, 10% de fast food, 1% de sucos de fruta e 

nenhuma de frutas e legumes. Consequentemente, um dos problemas mais graves é o reflexo 

na saúde. A criança passa boa parte do dia em frente à televisão e cada vez menos pratica 

atividades físicas, vai então trocando hábitos alimentares saudáveis pelo consumo de 

alimentos e bebidas que engordam, tornando-se obesas e menos saudáveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
15 http://www.akatu.com.br/central/especiais/2007/2o-semestre/criancas-e-consumo-uma-relacao-delicada 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 A PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 

 

A pesquisa é a atividade basal da ciência, a descoberta científica da realidade. É um 

processo sistemático de investigação que tem como meta principal gerar novos 

conhecimentos. Segundo Michel (2005, p.32) “pesquisa é, pois, um fenômeno de busca de 

conhecimento constituído de aproximações sucessivas e nunca esgotado; ou seja, não é uma 

situação definitiva diante da qual já não haveria mais o que descobrir”.  

Deste modo, pesquisar é basicamente um processo de aprendizagem tanto do 

indivíduo que a realiza quanto da sociedade na qual esta se desenvolve. Isso porque a 

pesquisa bibliográfica tem por objetivo conhecer as diferentes contribuições científicas 

disponíveis sobre determinado tema. Sendo assim, com o intuito de alcançar os objetivos 

propostos por este trabalho, foi utilizado como método do presente estudo a pesquisa 

bibliográfica. 

Ela dá suporte a todas as fases de pesquisa, uma vez que auxilia na definição do 

problema, na determinação dos objetivos, na escolha do tema e na elaboração do relatório 

final. Segundo Duarte e Barros (2005) a pesquisa bibliográfica é um conjunto de 

procedimentos para identificar, selecionar, localizar e obter documentos de interesse para a 

realização de trabalhos acadêmicos e de pesquisas. 

O levantamento de dados, primeiro passo de qualquer pesquisa científica, é feito 

através de pesquisa bibliográfica e de pesquisa documental. De acordo com Michel (2005, 

p.39) “ trata-se da consulta aos documentos, aos registros pertencentes ao objeto de pesquisa 

estudado, para fins de coletar informações úteis para o entendimento e análise do problema”. 

Assim, a pesquisa bibliográfica, ou de fontes secundárias, abrange toda bibliografia já 

tornada pública em relação ao tema de estudo, ou seja, consiste no exame da literatura 

científica, para levantamento e análise do que já se produziu sobre certo tema. Conforme 

Michel (2005) este tipo de pesquisa procura explicar um problema a partir de referências 

teóricas publicadas em documentos. 

Fundamentalmente, a pesquisa bibliográfica é uma fase da pesquisa cuja finalidade é 

auxiliar na definição de objetivos e levantar informações sobre o objeto de estudo. 

“Entretanto, o estudo exploratório ou pesquisa bibliográfica pode ser considerado uma forma 

de pesquisa, na medida em que se caracteriza pela busca, recorrendo a documentos, de uma 

resposta a uma dúvida, uma lacuna de conhecimento” (MICHEL, 2005, p.32).  
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Esse tipo de pesquisa proporciona ao investigador um estudo aprofundado sob 

determinado assunto, permitindo a análise de um tema sob um novo ponto de vista, chegando 

a conclusões inovadoras. 
Pesquisa bibliográfica, num sentido amplo, é o planejamento global inicial de 
qualquer trabalho de pesquisa que vai desde a identificação, localização e obtenção 
da bibliografia pertinente sobre o assunto, até a apresentação de um texto 
sistematizado, onde é apresentada toda a literatura que o aluno examinou, de forma a 
evidenciar o entendimento do pensamento dos autores, acrescido de suas próprias 
idéias e opiniões. Num sentido restrito, é um conjunto de procedimentos que visa 
identificar informações bibliográficas, selecionar os documentos pertinentes ao tema 
estudado e proceder à respectiva anotação ou fichamento das referências e dos dados 
dos documentos para que sejam posteriormente utilizados na redação de um trabalho 
acadêmico (DUARTE; BARROS, 2005, p.51). 
 

Assim sendo, nesta pesquisa buscou-se através de um estudo bibliográfico 

aprofundado, reunir conhecimentos das áreas de psicologia, legislação, marketing, 

publicidade e ética a respeito da publicidade direcionada às crianças. O trabalho procurou 

compreender as características e as influências que determinam as atitudes das crianças em 

relação ao consumo. Além disso, buscou averiguar como as áreas de conhecimento 

pesquisadas se relacionam com o comportamento infantil, e assim, avaliar e confrontar os 

fatos. 

 

 

3.2 MÉTODO DE COLETA DE DADOS 

 

 Para dar início ao trabalho, foi utilizada a pesquisa bibliográfica que é desenvolvida a 

partir de material já elaborado, como análise e interpretação de livros, artigos científicos e de 

todo material coletado, a partir do qual é possível desenvolver um plano de leitura. Esse 

material permite ao investigante procurar, com o auxílio de bases de dados, todo tipo de 

documento que melhor se adapte ao tema estudado. 

Deste modo, foi reunida uma lista de obras identificadas como prováveis fontes para 

localizar informações úteis para os assuntos a serem averiguados. “Procura-se o índice ou 

sumário, lê-se o prefácio, a contracapa, as orelhas do livro, os títulos e subtítulos, 

pesquisando-se a existência das informações desejadas” (ANDRADE, 2003, p.60). 

No desenvolvimento da pesquisa bibliográfica, procurou-se consultar o maior número 

de obras relativas aos assuntos que iriam ser abordados. Concluído o levantamento 

bibliográfico, foi necessária uma leitura mais seletiva com o objetivo de verificar se as obras 

realmente continham informações úteis para o trabalho. “Faz-se uma leitura mais detida dos 
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títulos, subtítulos e do conteúdo das partes e capítulos, procedendo-se, assim, a uma nova 

seleção” (ANDRADE, 2003, p.60).  

Depois de identificado os documentos de interesse que fariam parte da bibliografia da 

pesquisa, foi dado início as anotações e fichamentos. As anotações tornam-se mais acessíveis 

se forem feitas em fichas. 
A vantagem de se utilizar o método de fichamento para a documentação dos dados 
está na possibilidade de obter-se a informação exata, na hora necessária. Além disso, 
pela facilidade do manuseio, remoção, renovação ou acréscimo de informações, o 
uso de fichas é indispensável na tarefa de documentação bibliográfica (ANDRADE, 
2003, p.61). 
 

Assim, o fichamento é muito importante na organização da pesquisa de documentos, 

permitindo um fácil acesso aos dados essenciais para o desenvolvimento e a conclusão do 

trabalho. Segundo Andrade (2003) as fichas possibilitam a ordenação do material relativo a 

um tema, a memorização de determinados assuntos, facilitando o estudo e a elaboração de 

trabalhos. 

De posse do material obtido, foi elaborado um plano de trabalho e estabelecido um 

esquema de redação. “O plano de redação deverá ser bem especificado, pois servirá como 

guia, orientando o desenvolvimento do trabalho e, ao mesmo tempo, evitando divagações, 

dispersões ou mudanças de rumos” (ANDRADE, 2003, p.72). O importante é o entendimento 

entre as partes, de modo que uma suceda espontaneamente à outra, mantendo uma linha de 

raciocínio coerente e clara. 
Após a leitura do material disponível, o pesquisador organiza uma seqüência de 
idéias lógicas para formar um quadro referencial teórico e conceitual que vai lhe 
oferecer elementos para o modelo de pesquisa escolhido. Este quadro deve conter 
um conjunto de conceitos preferidos pelo pesquisador para orientar sua pesquisa, 
buscados na literatura a que teve acesso (DUARTE; BARROS, 2005, p.54). 
 

Sendo assim, numa segunda etapa, após todos os levantamentos bibliográficos que 

permitiram um contato direto com todo o material já escrito sobre os assuntos pesquisados, 

foram realizados os cruzamentos entre os pontos convergentes e divergentes entre as áreas de 

psicologia, legislação, marketing, publicidade e ética a respeito da publicidade direcionada às 

crianças. E por fim, foi feito uma análise dos respectivos cruzamentos. 
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4 PUBLICIDADE DIRECIONADA ÀS CRIANÇAS: PONTOS CONVERGENTES E 

DIVERGENTES ENTRE AS DIFERENTES ÁREAS DE CONHECIMENTO 

 

4.1 O MARKETING E A PSICOLOGIA  

 

O Marketing tem como desígnio conhecer, intimamente, o comportamento das 

pessoas. É a arte de criar valor e satisfação para os clientes, no caso do presente estudo, o 

público infantil. A proposta do marketing é constituir um sistema de trocas em que as partes 

envolvidas obtenham vantagens. Para Kotler (2003) o marketing é o dever de casa da 

organização para descobrir o que as pessoas precisam e o que a empresa deve ofertar. Assim, 

os produtos são idealizados para satisfazer as necessidades ou os desejos dos consumidores de 

forma lucrativa. 
Marketing é a função empresarial que identifica necessidades e desejos insatisfeitos, 
define e mede sua magnitude e seu potencial de rentabilidade, especifica que 
mercados-alvo serão mais bem atendidos pela empresa, decide sobre produtos, 
serviços e programas adequados para servir a esses mercados selecionados e 
convoca a todos na organização para pensar no cliente e atender ao cliente 
(KOTLER, 2003, p.11). 
 

Atualmente, o intuito dos profissionais de marketing é construir relacionamentos a 

longo-prazo com os clientes. Desta forma, buscam estar junto das crianças desde o início da 

sua infância para tê-los também como consumidores no futuro. Conforme Samara (2005) 

descobrir a composição interna que leva o consumidor à compra é fundamental para que as 

empresas forneçam bens e serviços apropriados para conquistar o público-alvo. Portanto, para 

uma competente administração mercadológica, torna-se imprescindível conhecer a fundo as 

necessidades e desejos do público que se deseja conquistar. 

Deste modo, as empresas estão procurando entender as condutas dos clientes em 

relação ao consumo, como um fator para obter o seu sucesso. Nesta perspectiva os 

profissionais de marketing procuram compreender por que as crianças respondem a certos 

estímulos e a outros não, ou seja, por que compram ou não determinados produtos. 

Sendo assim, estão buscando através de estudos sobre os fatores psicológicos que 

influenciam esses consumidores, descobrir as influências que afetam esse público, para 

criarem estratégias de marketing mais eficientes. Para Kotler (2003) as empresas estão 

constantemente usando a imagem e os sentimentos para conquistar uma participação mais 

significante na mente das crianças. Logo, as ações de marketing vêm empregando a emoção 

como uma aliada para atrair o público-infantil. 
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Portanto, cada vez mais as organizações estão recorrendo a psicólogos para criar 

mensagens que toquem intensamente nos anseios das crianças. Segundo Kotler (2003) uma 

das estratégias é conceber a imagem do produto em torno de algum molde que esteja 

fortemente presente no seu inconsciente. 

Entretanto, são vários os fatores psicológicos compatibilizados a determinadas 

características do público infantil que levam à decisão de compra. Assim, os profissionais de 

marketing devem também levar em conta os fatores culturais, a subcultura e a classe social a 

que pertence o consumidor. O comportamento de compra das crianças também é estimulado 

pelos grupos de referência, pela família, papéis sociais e status. Suas decisões de consumo 

ainda sofrem a influência das suas características pessoais, como a idade, a situação 

econômica, a personalidade, o estilo de vida e valores. 

Cada criança possui também, características de personalidade que influenciam no 

comportamento de compra. Segundo Gade (1998) seus desejos são em parte congênitos e em 

parte aprendidos. Desta maneira, o comportamento de consumo da criança é fundamentado na 

apreciação da vida e são demonstrados através da aceitação ou da negação de determinado 

produto. Por conseguinte, as empresas procuram criar produtos e planos de marketing 

apropriados para cada estágio de vida do público infantil.  

Além disso, existem quatro fatores psicológicos: motivação, percepção, aprendizagem 

e memória, que influenciam a reação do consumidor aos diversos estímulos de marketing. 

Deste modo, inúmeros apelos motivacionais são elaborados e remetidos diretamente às 

crianças. Porém, as estratégias de marketing só surtirão efeito se a criança perceber e prestar 

atenção à mensagem. 

Outro fator significante de influência psicológica no comportamento do consumidor 

infantil é a aprendizagem. De acordo com Samara (2005) a aprendizagem acontece através da 

observação das ações e das experiências dos outros. É muito corriqueiro perceber as crianças 

repetindo comportamentos que notam nos adultos. 

Do mesmo modo, a memorização é fundamental para o sucesso das ações de 

marketing, pois sem ela não ocorre à aprendizagem. A mensagem terá sido transmitida 

provisoriamente e a criança não terá sido influenciada por ela. Portanto, a memorização é vital 

para a eficácia das ações mercadológicas. Assim sendo, ao compreender o procedimento de 

memorização, os profissionais de marketing podem alcançar maior sucesso com a retenção da 

informação e conseqüentemente com o aprendizado, o que possibilitará uma simpatia e 

preferência maior por sua marca ou produto. 
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Nesse processo, observa-se a grande importância dos conhecimentos a respeito do 

cliente para obter resultados positivos com o planejamento e a execução do plano de 

marketing. Para tal, é possível verificar a valiosa contribuição da psicologia, que estuda 

profundamente diversos elementos e fatores que influenciam o comportamento de compra do 

consumidor. A psicologia aliada ao marketing se traduz em uma valiosa arma de persuasão 

para conquistar e manter o público-alvo. 

 

 

4.2 O MARKETING E A ÉTICA 

 

 O estudo do comportamento do consumidor permite ao profissional de marketing 

esquematizar suas estratégias com maior força e efeito. Contudo, existe uma grande polêmica 

em torno do uso das ferramentas de marketing que são constantemente criticadas porque são 

dirigidas a mercados específicos, como as crianças, por exemplo. 

 Apesar disso, os profissionais de marketing defendem totalmente a justificativa 

estratégica para o marketing dirigido. Todavia o assunto é mais complicado do que saber se o 

direcionamento é adequado ou impróprio. 
Existe a possibilidade de que alguns tipos de direcionamento não estejam 
preocupados em atender às necessidades e vontades do consumidor, mas sim em 
explorar suas vulnerabilidades – fazendo com que o profissional de marketing ganhe 
e a sociedade perca. Este é um aspecto ético que não pode ser deixado de lado com a 
simples argumentação de que o direcionamento é a base do marketing (SHIMP, 
2002, p.76). 
 

A ética de marketing são os princípios, valores e exemplos de conduta considerados 

apropriados para os profissionais de marketing. Deste modo, a ética envolve questões de certo 

ou errado ou temas relativos à moral e a conduta, em qualquer aspecto da comunicação de 

marketing. Segundo Shimp (2002, p.74) “é relativamente fácil definir ética, mas é difícil 

identificar o que é ou não uma conduta ética na comunicação de marketing”. 

Uma das grandes críticas feitas ao marketing e suas manifestações são os meios 

empregados em salas de aula (como capas de livros, revistas grátis, pôsteres, cd’s) e outras 

ferramentas de aprendizado, que dissimuladas, são utilizadas para despertar o desejo de 

consumo das crianças. “Os críticos alegam que esses métodos são antiéticos porque usam a 

confiança das crianças nos materiais educacionais como um meio enganoso de anunciar 

produtos” (SHIMP, 2002, p.75). Além das táticas em salas de aula, os críticos também 

questionam a ética de artifícios como a colocação de produtos em filmes. 
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Sendo assim, questões éticas surgem ao longo de todo o processo de marketing, da 

pesquisa ao controle das estratégias. “Questões éticas também podem surgir em relação a 

todos os elementos do composto de marketing: o produto em si, seu preço, sua distribuição e 

sua promoção” (CHURCHILL; PETER, 2002, p.42).   

Uma questão ética importante relacionada a produtos é a sua qualidade. Nesse campo, 

a obsolescência planejada é uma das reclamações mais comuns. “A obsolescência planejada 

significa que a empresa construiu os produtos para que não durassem, pelo menos não tanto 

quanto os compradores gostariam de usá-los” (CHURCHILL; PETER, 2002, p.42).   

Decisões sobre embalagens, do mesmo modo, têm implicações éticas. As informações 

do rótulo nas embalagens podem ser mal interpretadas pelos consumidores quando sugerem, 

de forma antiética, que o produto contém mais atributos desejados ou menos atributos 

indesejados. “As figuras de embalagem são antiéticas quando não são uma representação fiel 

do produto (como quando um brinquedo parece muito maior na embalagem do que de fato é)” 

(SHIMP, 2002, p.79). 

Outro ponto relacionado ao produto é se os que oferecem algum perigo devem ou não 

ser comercializados. “Os problemas de embalagens inseguras são especialmente importantes 

com produtos perigosos que são inseguros para crianças, e cujas embalagens não têm uma 

tampa apropriada” (SHIMP, 2002, p.79). 

Nas questões de promoção, a ética da estratégia de promoção está muitas vezes ligada 

à ética da estratégia de produto. “Em particular no caso de afirmações falsas ou exageradas a 

respeito de um produto” (CHURCHILL; PETER, 2002, p.43). Outras práticas não éticas 

incluem “agrados” dados por vendedores para que seu produto seja o escolhido. Segundo 

Shimp (2002) os anúncios de promoção voltados para crianças também têm estado sob a forte 

pressão dos críticos nos últimos tempos. 

 Portanto, os princípios éticos são de grande valor para os profissionais de marketing, 

tanto do ponto de vista moral como do comercial. A percepção pública dos profissionais de 

marketing é, às vezes, negativa. “Quando eles se desviam das regras, favorecendo vendas 

rápidas em prejuízo de relacionamentos de longo-prazo, essa percepção é mais reforçada” 

(CHURCHILL; PETER, 2002, p.42). Sendo assim, as mensagens de marketing pouco éticas 

podem resultar em vendas, mas é pouco provável que consigam estabelecer relacionamentos 

duradouros. 

 Já, a empresa consciente, toma decisões tendo em vista as exigências e as necessidades 

dos clientes, procurando assim estabelecer uma relação duradoura e de confiança com o 
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consumidor. Deste modo, os profissionais de marketing responsáveis procuram descobrir o 

que o público-alvo deseja para responder com os produtos adequados. 

 Os profissionais conscientes enfrentam muitos dilemas. Segundo Kotler e Keller 

(2006, p.712) “as empresas precisam avaliar se estão realmente praticando o marketing de 

maneira ética e socialmente responsável”. Assim, o marketing eficaz deve ser compatível com 

um forte senso de responsabilidade social. 
Como nem todos os gerentes têm alta sensibilidade moral, as empresas precisam 
desenvolver políticas corporativas de ética de marketing – amplas orientações a 
serem seguidas por todos os membros da organização. Essas políticas devem 
englobar os relacionamentos com os distribuidores, os padrões de propaganda, o 
serviço ao consumidor, os preços, o desenvolvimento de produtos e os padrões 
éticos gerais (KOTLER; ARMSTRONG, 1999, p.483). 
 

São vários os motivos que levam as empresas a exercitar um alto nível de 

responsabilidade corporativa: a elevação das expectativas dos clientes e a modificação nas 

perspectivas dos funcionários, legislações e pressões por parte do governo e o interesse dos 

investidores em critérios sociais. “O sucesso nos negócios e a satisfação contínua dos clientes 

e outros públicos estão intimamente ligados à adoção e à implementação de altos padrões de 

conduta nos negócios e no marketing” (KOTLER; KELLER, 2006, p.712). Assim, esta 

preocupação tem sido divulgada como Responsabilidade social corporativa.  

 Para aumentar o nível do marketing socialmente responsável, é necessário comportar-

se de maneira apropriada nos âmbitos legal, ético e da responsabilidade social. No 

comportamento legal a sociedade deve usar a lei para determinar o que são práticas ilegais, 

anti-sociais ou anticompetitivas.  
As organizações devem cuidar para que todos os funcionários conheçam e cumpram 
as leis relevantes. Por exemplo, os gerentes de vendas podem verificar se os 
vendedores conhecem e observam a lei – como o fato de que é ilegal os vendedores 
mentirem aos consumidores ou enganá-los sobre as vantagens de comprar um 
produto (KOTLER; KELLER, 2006, p.712). 
 

Os vendedores também não podem depreciar os concorrentes ou menosprezar os seus 

produtos sugerindo inverdades. Todos os representantes de vendas têm a obrigação de 

entender essas leis e agir de acordo com elas. 

Já no comportamento ético as empresas devem adotar e difundir um código escrito de 

ética. Conforme Kotler e Keller (2006) devem criar uma tradição de comportamento ético na 

organização e tornar sua equipe integralmente responsável pelo cumprimento das normas 

éticas e legais. 

E por fim, no comportamento de responsabilidade social os profissionais de marketing 

devem ter uma consciência social nos relacionamentos com os seus clientes e demais públicos 
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interessados. Segundo Kotler e Keller (2006) cada vez mais, as pessoas desejam informações 

sobre o histórico das empresas na área de responsabilidade social e ambiental. E de posse 

dessas informações elas decidem de quais empresas devem comprar, em quais devem investir 

e para quais devem trabalhar. 

  

 

4.3 A PUBLICIDADE E A ÉTICA 

 

Diversas críticas de natureza ética têm sido feitas contra a publicidade e a propaganda. 

Muitos consumidores pensam que a publicidade é sempre falsa. De acordo com Shimp (2002) 

o engano acontece quando uma publicidade representa falsamente um produto e os 

consumidores acreditam que a reprodução falsa seja verdadeira. 

Outra crítica à publicidade é que ela seria manipuladora e teria o poder de influenciar 

as pessoas e principalmente as crianças a se comportarem de maneira atípica ou a fazer coisas 

que não fariam se não estivessem expostas à publicidade. “Uma crítica freqüentemente citada 

sugere que a publicidade faz com que as pessoas comprem produtos ou serviços dos quais elas 

realmente não precisam” (SHIMP, 2002, p.78). 

Os críticos também argumentam que muitos anúncios insultam a inteligência humana, 

são vulgares e ofensivos ao gosto de muitos consumidores. Segundo Shimp (2002) existem 

várias bases para essas críticas: sexo explícito ou implícito em diversos comerciais, 

publicidades que anunciam produtos desagradáveis e uso repetitivo da mesma propaganda por 

um período muito longo. 

As críticas são ainda mais contundentes quando a publicidade é dirigida ao público 

infantil. Para eles, a publicidade estimula a consumir e associa isso a uma espécie de 

felicidade. De acordo com Momberger (2002) a criança, quando demasiadamente exposta a 

publicidade, principalmente a televisiva, se deixa induzir e começa a desejar e a querer 

preencher suas faltas com o que vê na televisão. 

Os críticos ainda asseguram que o excesso de publicidade na televisão está 

repercutindo negativamente nos hábitos alimentares das crianças, pois é na infância que são 

estabelecidas as preferências alimentares. Gade (1998) considera que a criança atualmente 

tem comida o tempo todo à sua disposição, ao contrário de épocas passadas, onde a 

alimentação possuía um controle mais rigoroso por parte dos pais. 
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Segundo Arnaldo Rabelo, especializado em marketing infantil16, as prateleiras de 

doces, salgadinhos e brinquedos são paradas obrigatórias das crianças. Alguns colocam no 

carrinho e pedem depois. Em alimentos, os supérfluos têm a preferência: biscoitos/bolachas 

(87%); refrigerantes (77%); salgadinhos de pacotes (70%), o que alimenta a polêmica sobre a 

responsabilidade das empresas ao induzir, através da publicidade, esse público infantil ao 

consumo de itens que comprovadamente não fazem bem à saúde e causam obesidade. 

Sendo assim, muitas publicidades são taxadas de enganosas. “Algumas propagandas 

são enganosas, a existência de regulamentação governamental e auto-regulamentação do setor 

atesta esse fato” (SHIMP, 2002, p.77). Seria ingênuo, porém, assumir que a maior parte das 

propagandas seja enganosa. 

 O setor publicitário não é muito diferente de outras instituições em uma sociedade 

variada. Segundo Shimp. (2002) mentiras, enganos e fraudes são universais, acontecendo nos 

mais altos níveis governamentais e nos mais básicos relacionamentos humanos. Desta forma, 

a publicidade não deixa de ter pecados, mas também não têm o monopólio sobre eles. 

 Outra crítica a publicidade, é que ela seria a culpada pela perpetuação de estereótipos. 

“Porém, seria injusto culpá-la pela criação desses estereótipos que, na verdade, são 

perpetuados por todos os elementos na sociedade” (SHIMP, 2002, p.78). 

Deste modo, os críticos alegam que a publicidade manipula as pessoas. Em geral, esta 

afirmação não tem embasamento. “Sem dúvida, a propaganda tenta convencer os 

consumidores a comprar determinados produtos e marcas. Mas persuasão e manipulação não 

significam a mesma coisa” (SHIMP, 2002, p.78).      

A capacidade de convencimento é uma forma legítima de influência mútua, que todos 

os indivíduos e organizações aplicam. “Levado a um extremo, isso sugere que a propaganda é 

capaz de levar as pessoas a ir contra seu livre-arbítrio” (SHIMP, 2002, p.78). 

Outra crítica é que muitas publicidades são ofensivas. No entanto, o mesmo pode ser 

afirmado sobre diversas formas de apresentações em veículos de massa. Para Shimp (2002) 

muitos programas de televisão beiram o idiotismo e vários filmes estão repletos de violência. 

Isso exige uma visão mais equilibrada sobre todas essas críticas feitas a publicidade. 

Uma das várias críticas, constantemente mencionadas pelos oponentes da publicidade 

indica que ela induz as pessoas ao consumo desnecessário. Essa crítica é um julgamento com 

valor relativo. 

 

                                                
16 http://www.marketinginfantil.blogspot.com/2006/08/um-consumidor-de-respeito.html 
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Você precisa de um novo par de sapatos? Você precisa de um diploma universitário? 
Quem pode dizer o que você ou outra pessoa precisa? A propaganda pode 
certamente influenciar o gosto dos consumidores e incentivar as pessoas a comprar 
coisas que elas de outra forma não comprariam, mais isso é antiético? (SHIMP, 
2002, p.78). 
 

 Assim sendo, a publicidade não está livre de críticas. Porém, o que deve ser 

esclarecido é que é duvidoso afirmar que os publicitários ou outros profissionais de marketing 

sejam menos éticos em suas práticas do que qualquer outra pessoa. Conforme Shimp (2002, 

p.78) “os profissionais de propaganda responsáveis, sabendo que sua prática é particularmente 

suscetível a críticas, têm grande interesse em produzir anúncios legítimos”. Com o aumento 

da preocupação com a ética, principalmente quando a publicidade é dirigida ao público 

infantil, o profissional que não agir corretamente dificilmente alcançará satisfação e sucesso 

profissional. 

 Devido à sua peculiar condição de pessoas em formação, a questão ética nunca esteve 

tão presente no dia-a-dia das empresas, organizações e da sociedade. É uma tendência 

crescente, que exige cada vez mais empenho e responsabilidade social por parte dos 

anunciantes, dos publicitários e de todos que estão envoltos no procedimento de transmissão 

da publicidade. 

 

  

4.4 O MARKETING E A LEGISLAÇÃO 

 

 Uma organização não funciona estritamente de acordo com seu próprio conjunto de 

regras. “Ela tem de servir seus clientes e atender aos governos federal, estaduais e municipais, 

assim como a grupos de interesses especiais; juntos, estes componentes constituem o 

ambiente político-legal” (CHURCHILL; PETER, 2002, p.31). 

 Esse ambiente influencia as estratégias de marketing por meio de leis, 

regulamentações e pressões políticas. “Essa submissão ao sistema legal pode tanto limitar as 

atividades de marketing como ser uma fonte de oportunidades para as organizações que 

fornecem bens e serviços” (CHURCHILL; PETER, 2002, p.31).  

Respeitar as leis evita que as empresas recebam multas e processos, além de promover 

a confiança entre os clientes. De acordo com Churchill e Peter (2002, p.31) “os profissionais 

de marketing precisam estar familiarizados com as leis e regulamentações internacionais, 

nacionais, estaduais e municipais em áreas onde procuram fazer negócios”. Pois, apesar de o 
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governo brasileiro exercer um menor domínio sobre as atividades empresariais do que o de 

algumas outras nações, ele define limites em diversas áreas.  

 

 

4.5 A PUBLICIDADE E A LEGISLAÇÃO 

 

 Uma vez que a publicidade pode influenciar os consumidores, os profissionais de 

marketing têm responsabilidades legais e éticas por seu uso adequado. Desse modo, segundo 

Churchill e Peter (2002, p.488) “ao conceber campanhas, as leis que controlam a propaganda, 

as atitudes sociais em relação à propaganda e as diretrizes do setor devem ser consideradas”. 

Assim, a publicidade dirigida às crianças deve ter limites restritos porque a criança não possui 

discernimento para compreendê-la em sua amplitude. Deve, por isso, ser atenciosamente 

protegida. 

A Constituição Federal17 ao instituir os direitos e garantias fundamentais de todos, 

promove os direitos e garantias também das crianças e adolescentes, assegurando os direitos 

individuais e coletivos à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade, além dos direitos 

sociais à educação, à saúde, ao lazer, à segurança, à proteção, à maternidade e à infância. Do 

mesmo modo, o Estatuto da Criança e do Adolescente18 estabelece os direitos dessas pessoas 

em desenvolvimento e o respeito à sua integridade inclusive com relação aos seus valores.  

No Brasil, a propaganda é regulamentada pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 

nº 8.078/90). “A jurisdição brasileira abrange a vigilância contra a propaganda antiética, 

discriminatória, parcial ou enganosa, além do controle de propaganda dirigida às crianças” 

(CHURCHILL; PETER, 2002, p.488). 

O Código de Defesa do Consumidor19, no tocante ao marketing infantil, determina, no 

seu artigo 37, que a publicidade não pode se aproveitar da deficiência de julgamento e 

experiência da criança, sob pena de ser considerada abusiva e, portanto, ilegal. Esse é o 

grande problema da publicidade voltada ao público infantil no país.  

Portanto, os profissionais de marketing devem recorrer à publicidade positiva e 

responder sinceramente à publicidade negativa. “Para garantir interesse e credibilidade, as 

mensagens de publicidade devem ser objetivas e informativas e não simplesmente manobras 

para obter atenção da mídia” (CHURCHILL; PETER, 2002, p.499). Assim sendo, as 

                                                
17 http://www.criancaeconsumo.org.br/dc_37_e_38.htm 
18 Ibidem 
19 Ibidem 
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empresas que praticam o marketing dirigido para o valor devem reconhecer a importância da 

publicidade no desenvolvimento de relações a longo prazo com os clientes e de uma opinião 

pública favorável. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os dados apresentados partiram de um estudo bibliográfico. Após todos os 

levantamentos foram realizados os cruzamentos entre os pontos convergentes e divergentes 

buscando estabelecer relações entre as áreas de psicologia, legislação, marketing, publicidade 

e ética a respeito da publicidade direcionada às crianças.  

Após essas considerações percebeu-se que a publicidade tem as suas convenções e 

estilos próprios, assim, é comum encontrar alguns exageros simbólicos ou retóricos. É claro 

que dentro dos limites de uma prática aceitável e lícita.  

Porém, a publicidade não pode procurar iludir, seja explícita ou implicitamente, seja 

por omissão. Ela deve respeitar os direitos do seu público. Desta forma, estará contribuindo 

com a sua profissão e ao bem da sociedade. 

 Este problema ético torna-se ainda mais grave quando diz respeito a categorias de 

pessoas particularmente vulneráveis como as crianças. Estimular necessidades falsas 

prejudica as crianças e as famílias, os quais motivados pela oferta de bens, podem ficar 

desprevenidos para as suas reais necessidades.  

A publicidade comercial dirigida às crianças não deve ferir o pudor, gerar ansiedade 

ou influenciar o seu subconsciente, de tal modo a violentar a liberdade dos pequenos 

consumidores. Há a questão dos prazeres emocionais do consumo, os sonhos e desejos 

celebrados no imaginário. É nesta esfera, que às vezes, se podem verificar abusos específicos.   

 Assim sendo, é preciso ter respeito pela ingenuidade infantil e pelos sentimentos das 

crianças. Além de consumidores elas são seres em formação, num mundo que a comunicação 

e a publicidade de certa forma ajudam a construir.  

Porém, a publicidade não é unicamente responsável pelo consumo desregrado de 

certas crianças. Vive-se em uma sociedade consumista onde se acredita que os objetos 

poderão trazer a felicidade. Às mudanças sociais, a inversão de valores (mais valor ao “ter” do 

que ao “ser”) e consequentemente às mudanças comportamentais das crianças, geram uma 

grande dificuldade para os pais. Além disso, o grande problema é saber trabalhar com o 

impulso das crianças. 

Apesar da extensão dos meios de comunicação, os pais desempenham um papel 

fundamental para que os seus filhos desde cedo saibam lidar com o consumo de forma natural 

e comedida. Muitas vezes, porém, eles não servem de exemplo. 

Alguns pais, com sentimento de culpa pela falta de tempo, tentam, através de 

produtos, comprar o afeto dos filhos. Outros temem que os filhos fiquem traumatizados por 
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verem os outros com pertences que eles não possuem. Procuram assim, preencher as carências 

afetivas através de presentes. 

Presentes são exagerados quando substituem pessoas, quando envolvem privação 

familiar para obtê-los, quando são insubstituíveis e não podem ser barganhados e quando a 

criança não é mais capaz de valorizá-los. Ocorre que, com a diferenciação crescente dos 

papéis e das condutas familiares, a criança deixa de ser um espectador passivo para converter-

se em protagonista do consumismo. 

Os próprios produtos infantis expandem cada vez mais os seus mercados. Desde 

brinquedos tecnológicos aos próprios computadores, monstros eletrônicos, pijamas, artigos 

escolares, guloseimas, tudo anunciado diretamente para as crianças, com verbas que estão 

crescendo na proporção do mercado que elas vão ampliando.  

Por isso, os pais precisam ficar atentos e ajudar seus filhos a interpretar as mensagens 

publicitárias. A tendência é que as crianças que crescem com valores materialistas serão 

adultos consumistas. O primeiro passo então, é meditar e analisar as próprias atitudes e 

comportamentos, já que as crianças costumam seguir o padrão e o estilo de vida dos adultos 

com quem convivem.  

Outra atitude importante é conversar com as crianças sobre as propagandas e os 

produtos que lhes despertam o interesse. É preciso ensiná-las a não dependerem apenas do 

consumo para sentirem-se bem. 

Outro fator de grande valia é saber dizer não para os filhos, estabelecendo limites 

claros quando necessário. Isso é essencial para a criança desenvolver hábitos saudáveis de 

consumo. Conversar abertamente com as crianças é uma forma de educá-las. Elas precisam 

saber por que podem ou não comprar determinado produto, assim estarão sendo preparadas 

para fazer suas próprias escolhas no futuro.  

Desta maneira, verifica-se que a influência da publicidade sobre o público infantil é 

uma questão que há muito vem sendo discutida. Uma das principais questões tratadas é a 

transformação da criança no alvo da publicidade. No entanto, algumas campanhas já 

provaram ser possível se dirigir ao público infantil sem exageros e apelações. 

Assim, o anunciante que comunica diretamente para a criança tem sua 

responsabilidade acrescida. Uma organização realmente consciente tem que primar por 

manter os limites éticos. Essas empresas devem se preocupar também com as necessidades 

sociais das crianças, seu aprendizado educacional, ético e, sobretudo, emocional. 

Evitar que as crianças entrem neste mundo de consumo, é praticamente impossível nos 

dias de hoje. Mas é possível fazer com que elas sejam expostas a uma publicidade honesta, 
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ética e consciente. Assim sendo, os publicitários e todos os que estão envolvidos no processo 

de solicitação e difusão da publicidade, tem por dever adotar regras de elevada qualidade no 

que se refere à veracidade, à dignidade humana e à responsabilidade social.  

Como foi observado, existem leis que regulam a publicidade. A regulamentação da 

publicidade voltada às crianças é, atualmente, um tema muito discutido e polêmico. A 

discussão gira em torno da obrigação de garantir a proteção dos direitos humanos das crianças 

frente à lógica do consumo predominante na sociedade brasileira.  

O Conar tem a missão de impedir que a publicidade enganosa ou abusiva cause 

constrangimento ao consumidor ou as empresas. Assim, emprega o Código de Auto-

Regulamentação Publicitária que é constituído de normas específicas sobre os diversos tipos 

de publicidade, até mesmo as voltadas às crianças e aos adolescentes, para apreciar os fatos 

que são delatados a este órgão. 

As crianças e adolescentes também têm os seus direitos protegidos através da 

Constituição Federal do Brasil e do Estatuto da Criança e do Adolescente que traz inúmeros 

artigos que se referem à proteção dos menores. Já o Código de Defesa do Consumidor 

regulamenta a utilização de meios de comunicação e informação publicitária.  

A legislação reconhece a criança e o adolescente como seres humanos em estágio de 

desenvolvimento, assim, eles necessitam de uma proteção especial, que possa garantir seu 

integral amadurecimento. A contestação maior sobre a publicidade infantil diz respeito ao 

descumprimento das leis por parte de alguns anunciantes e publicitários.  

Diante desta problemática verifica-se que muitas vezes falta informação por parte dos 

publicitários e dos profissionais de marketing. Desta forma, é imprescindível que a 

comunicação de produtos e artigos de consumo dirigidos ao público infantil seja adequada. 

Torna-se assim, indispensável que tais profissionais estejam cientes das leis relevantes para 

uma prática ética e responsável de sua profissão. 

 Frente ao exposto, espera-se que este trabalho tenha contribuído para demonstrar a 

complexidade da publicidade direcionada às crianças. Desta forma, as crianças merecem ser 

protegidas em todos os aspectos, inclusive no que diz respeito à publicidade. Assim, o Estado, 

o legislador, a sociedade, os publicitários e profissionais de marketing têm o dever e a 

obrigação de protegê-las. 
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ANEXOS 

 

Conselho de Ética do Conar – Cases/2008 relacionados às Crianças e Adolescentes, na sua 

íntegra: 

 

Case 01 - "Danoninho — Opinião do pediatra" 

Representação nº: 236/7, em recurso ordinário 

Autor: Conar, a partir de queixa de consumidor 

Anunciante e agência: Danone e Young & Rubicam 

Câmara Especial de Recursos 

Decisão: Alteração 

Fundamento: Artigos 1º, 3º, 4º, 23, 27, parágrafos 1º, 2º, e 50, letra "b" do Código 

 

A Danone, inconformada com a decisão de primeira instância, ofereceu recurso em 

representação que fora iniciada por queixa de consumidor. Segundo a denúncia, o comercial 

de TV da Danone utiliza o testemunhal de um médico pediatra para impingir o consumo do 

produto anunciado. 

Na visão da anunciante e sua agência, o médico não faz nenhuma menção ao produto, 

sendo seu depoimento de cunho exclusivamente educativo, com o propósito de lembrar às 

mães que seus filhos precisam de uma alimentação balanceada, sem descumprimento ao 

Código de Ética. 

O relator do recurso concordou com o parecer de primeira instância, que afirma que o 

espírito educativo alegado pela defesa está longe de ser o objetivo do comercial e manteve a 

recomendação pela alteração da peça, excluindo o depoimento do pediatra. Sua manifestação 

foi aceita por maioria de votos pelos membros do Conselho de Ética, sendo que a divergência 

se deu no sentido do agravamento da pena aplicada. 

 

 

Case 02 - "Candide — Xuxa" 

Representação nº: 327/07 

Autor: Grupo de consumidores (Instituto Alana) 

Anunciante: Candide Indústrias 

Segunda Câmara 

Decisão: Arquivamento 
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Fundamento: Artigo 27, n° 1, letra "a" do Rice 

 

O Instituto Alana, voltado para a defesa dos direitos da criança e do adolescente nas 

relações de consumo, pediu ao Conar análise de anúncios de TV de produtos como laptops e 

brinquedos eletrônicos assinados pela apresentadora infantil Xuxa. A denúncia alega que os 

apelos nas peças são abusivos, pois promovem o consumismo infantil mediante comandos 

imperativos de consumo dirigidos diretamente às crianças, com presença da mencionada 

apresentadora e atores mirins. 

Em sua defesa, a anunciante lembra que não há nenhum impedimento na utilização de 

apresentadores em comerciais e que o Código de Ética veda o emprego de crianças e 

adolescentes para vocalizar apelo direto, recomendação ou sugestão de consumo, mas admite 

a sua participação nas demonstrações pertinentes de serviço ou produto, o que se verifica nas 

peças. 

Por maioria de votos, os membros do Conselho de Ética acordaram pelo arquivamento 

da representação, considerando que as crianças não são as compradoras diretas dos produtos 

anunciados e que a mensagem dos comerciais não promove apelo direto de consumo a elas.  

 

 

Case 03 - "Anador. Contra dores de cabeça, dores nas costas…" 

Representação nº: 8/08 

Autor: Conar, por iniciativa própria 

Anunciante e agência: Boehringer Ingelheim e Leo Burnett  

Segunda Câmara 

Decisão: Sustação 

Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º, 37, 50, letra "c" do Código e seu Anexo "I" 

 

O diretor executivo do Conar pediu manifestação dos membros do Conselho de Ética 

sobre comercial de TV do medicamento Anador, da Boehringer, considerando que a peça 

apresenta grave irregularidade pelo fato de a locução ser feita por voz de criança, que 

descreve as indicações e encoraja o uso do remédio.  

O diretor executivo lembra que o Código de Ética determina que publicidade de 

produto farmacêutico não deve ser feita de modo a induzir seu uso por crianças e elas não 

devem figurar em anúncios de produtos incompatíveis com sua condição. Lembra também 

que é vedado o emprego de crianças e adolescentes para vocalizar apelo direto, recomendação 
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ou sugestão de uso ou de consumo do produto anunciado. Houve concessão de liminar 

sustando a veiculação da peça.  

A defesa argumenta que o comercial não é dirigido a crianças e que não há indução de 

consumo por elas. Acrescenta que a peça busca deixar a marca da anunciante mais próxima 

do consumidor e informá-lo sobre o uso correto do analgésico. A criança foi escolhida para a 

locução e presença no vídeo com a intenção de caracterizar posicionamento emocional à 

mensagem, dirigindo-se aos pais. 

Em seu parecer, o relator apontou que o Código Ético-Publicitário é claro com relação 

ao uso de crianças na comunicação publicitária e recomendou a sustação definitiva da peça, 

aceita unanimemente. 

 

 

Case 04 - "Homeplay brincando com você" 

Representação nº: 10/08 

Autor: Conar, por iniciativa própria 

Anunciante: Vipeplas Brinquedos e Utilidades 

Sexta Câmara 

Decisão: Alteração 

Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º, 37 e 50, letra "b" do Código 

 

O apelo de consumo vocalizado por criança com a frase "Peça já o seu", em comercial 

de TV da Vipeplas, foi tema de representação iniciada pelo diretor executivo do Conar, que 

lembrou que a prática infringe o Código Ético-Publicitário. O anunciante não se pronunciou. 

Considerando que a infração é indiscutível, o relator recomendou a alteração do comercial, 

voto acolhido unanimemente pelo Conselho de Ética. 

 

 

Case 05 - "Betakids" 

Representação nº: 14/08 

Autor: Conar, por iniciativa própria 

Anunciante: Laticínios Betânia  

Primeira Câmara 

Decisão: Alteração 

Fundamento: Artigos 1º, 3º, 6º, 37 e 50, letra "b" do Código e seu Anexo "H" 
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Comercial de TV do produto Betakids, do Laticínios Betânia, foi questionado pelo 

diretor executivo do Conar por conter um imperativo de consumo ("leve para casa") e um 

exagero quanto às suas propriedades nutricionais ("já vem com seis vitaminas e tudo que esta 

galera precisa"). 

A defesa refutou as acusações, alegando que o anúncio contém uma sugestão, e não 

um imperativo de consumo, e que a exaltação das suas propriedades nutricionais não foram 

exageradas, apenas evidenciando as características dos produtos. Os membros do Conselho de 

Ética discordaram da recomendação do relator pela sustação do comercial e, por maioria de 

votos, acordaram pela sua alteração, para que se exclua o apelo ao consumo e a locução sobre 

o produto ser “tudo que esta galera precisa”. 
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