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RESUMO

Esta monografia de final de curso em Publicidade e Propaganda explora o cenário
da publicidade infantil, em especial sob o viés da recepção das crianças a esse
tipo de conteúdo e da maneira que seus pais lidam com esse fenômeno dentro de
casa. A pesquisa justifica-se na perspectiva de entender como as marcas podem
influenciar o comportamento de consumo do público infantil dentro de caso,
através de canais de comunicação que divulgam comerciais televisivos,
patrocínios e conteúdos no YouTube e demais plataformas digitais de streaming
utilizadas pelo público infantil. Para condução do trabalho, primeiro é apresentado
um embasamento teórico sobre a publicidade infantil, trazendo aspectos básicos,
seus alertas e suas consequências, além de um apanhado sobre o que as leis que
regem o país dizem sobre a comunicação para e com esse público. Também, em
termos práticos e metodológicos, a pesquisa vai coletar dados junto aos pais das
crianças, através de um questionário aplicado com 40 participantes, a fim de
compreender as influências das marcas no seu processo de recepção e,
consequentemente, o impacto no comportamento de consumo dos filhos,
mostrando também o papel dos pais diante desse tema. Em suma, os resultados
indicam que o YouTube e os canais de streaming são as plataformas que as
crianças mais utilizam e é onde os pais mais sentem a influência das marcas.
Palavras-chave: Consumo; Publicidade; Infância; Marcas; Recepção.
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ABSTRACT

The graduation monograph in Advertising explores the scenario of children's
advertising, specially in terms of children's reception of this type of content and the
way their parents deal with this phenomenon at home. The research is justified
from the perspective of understanding how brands can influence the children's
consumption behaviours at home, through communication channels that publish in
television commercials, sponsorships on YouTube and other digital streaming
services. To conduct the work, first a theoretical basis on child advertising is
presented, bringing basic aspects, its warnings and its consequences, as well as
an overview of what the laws governing the country say about communication to
and with this public. Also, in practical and methodological terms, the research
collects data from the children's parents, through a questionnaire applied to 40
participants, in order to understand the influences of brands and their impact on
children's advertising reception and, consequently, consumption behaviour. The
results indicate that YouTube and streaming channels are the platforms that
children use most and that parents feel the influence of brands.
Keywords: Consumption; Advertising; Childhood; Brands; Reception.
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1. INTRODUÇÃO

A publicidade e propaganda se faz presente em diversos pontos de contato

com as pessoas, sendo um mecanismo de comunicação das marcas,

organizações, produtos e serviços extremamente relevante para a sociedade

contemporânea. Se por um lado, algumas marcas objetivam a persuasão e o

convencimento de consumo de suas mercadorias, outras procuram fortalecer sua

imagem a partir de diálogos sobre valores e propósitos com os quais desejam ser

associadas.

Alguns pensadores da contemporaneidade como Bauman (2008) ou

Lindstrom (2018) sugerem que na atualidade vivemos numa sociedade em que

para pertencer ou fazer parte de grupos sociais precisamos ter/possuir coisas e,

compreendendo isso, são muitos os anúncios publicitários feitos para aflorar os

desejos de consumo utilizando padrões de convivências e valores sociais de

determinados grupos. Mas, e quando esses anúncios são dirigidos para crianças,

o que podemos entender dessas práticas de persuasão junto ao público infantil?

Será que os anúncios se aproveitam da inocência das crianças, utilizando técnicas

mercadológicas para criar um desejo de consumo? Ou será que as marcas se

comunicam de forma transparente com esse público-alvo? De fato, as visões

sobre este tema dividem opiniões. O questionamento das entidades civis é de até

que ponto os interesses das empresas estão acima dos cuidados com as

gerações de crianças expostas. As marcas, por outro lado, defendem a liberdade

de expressão e sugerem aos pais criarem consumidores conscientes.

Também, é notório que cada vez mais as crianças têm uma influência

importante e determinante nas decisões de compras familiares dentro de casa.

Dito isso, pode-se observar que até alguns anúncios que antes eram voltados

somente para o público adulto (ex: anúncios de carros) estão buscando o universo

infantil em suas estratégias publicitárias.

Dito isso, neste presente Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), em

Publicidade e Propaganda (PP), pretende-se investigar como as marcas podem

influenciar o consumo dentro de caso, a partir de mensagens de publicidade que
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chegam até o público infantil através de canais de mídia dentro da sua casa.

Partindo de um ponto de vista social, é interessante compreender os possíveis

efeitos negativos advindos da captação das crianças pelas marcas. Também,

considera-se importante o estudo desse tema no Brasil, haja vista a baixa

quantidade de publicações abordando o consumo infantil em nosso país,

sobretudo sob uma ótica crítica e baseada em dados empíricos junto aos pais das

crianças.

Temos como objetivo geral identificar como ocorre a recepção da

publicidade infantil, onde elas se encontram e entender qual a influência desta no

consumo das mesmas. E os objetivos específicos são, identificar campanhas de

publicidade infantil, verificar quais os canais a recepção é maior por parte da

criança e entender a reação dos pais diante do tema.

Este TCC está estruturado em cinco partes, sendo duas delas de cunho

teórico e duas de aplicação da pesquisa em si, bem como um capítulo final com as

conclusões do trabalho.

No Capítulo, este que apresenta o tema e estrutura da pesquisa, são

apresentadas as introduções do trabalho. Por sua vez, no Capítulo 2 são

apresentados referenciais teóricos que auxiliam a construção de um entendimento

sobre os conceitos, práticas e características da publicidade infantil, por exemplo:

os meios, mensagens, estratégias e ações das marcas mais frequentes neste

universo e com esse público-alvo. O capítulo também busca referências sobre os

alertas, as preocupações e as consequências que a publicidade pode impactar

nas crianças, bem como as leis existentes para proteção deste público.

Já no Capítulo 3, discorre-se a respeito da relação de consumo, trazendo

reflexões sobre como as crianças recepcionam os comerciais, como os pais lidam

com essa prática e qual o papel da escola/sociedade em relação às práticas de

consumo. Aqui é utilizada a ideia de Bauman (2004, 2008), Baudrillard (2005) e

Lindstrom (2018) para compreender o fenômeno e influência do consumo na

sociedade contemporânea.
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No Capítulo 4 é apresentada a metodologia de pesquisa, composta

especificamente pela coleta de dados a partir de um questionário formatado com

base nas teorias apresentadas previamente. Os dados coletados junto aos pais

das crianças, proporcionam uma reflexão sobre como as crianças são

influenciadas pelas comunicações das marcas dentro de casa, a partir da sua

perspectiva.

No Capítulo 5 são apresentados e analisados todos esses dados coletados

a partir da aplicação do questionário online. Sublinha-se que participaram da

pesquisa 40 pais e mães, da região metropolitana de Porto Alegre/RS.

No sexto e último capítulo são apresentadas as considerações finais, que

vieram à tona durante o processo de pesquisa e elaboração do referido trabalho.

Nesse momento de fechamento é, também, apresentada uma série de conclusões

do aluno sobre a sua jornada de pesquisa.
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2. PUBLICIDADE INFANTIL

Para a construção de uma fundamentação teórica que sustenta o

pensamento acerca da publicidade infantil e a sua influência no consumo dentro

de casa, esse capítulo está organizado em três partes: a) os aspectos básicos e

históricos da publicidade infantil, b) consequências da publicidade infantil na

sociedade; e, por fim, c) o que dizem as leis sobre a publicidade infantil.

2.1 Aspectos fundamentais da publicidade infantil

Primeiramente precisamos contextualizar o que seria a publicidade infantil.

A publicidade infantil envolve esforços de marketing, comunicação e divulgação

voltados às crianças com o objetivo de criar ideias e percepções acerca dos

produtos e serviços ofertados por uma marca e, consequentemente, na sua venda

(PATEL, 2019)

Crianças são pessoas com até 12 anos de idade incompletos, de acordo

com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Embora os pais sejam os

tomadores de decisão e que possuem o poder de compra, o público infantil

aparece nas estratégias de marketing como um influenciador importante

(PINHEIRO et. al, 2014).

A publicidade infantil é caracterizada por qualquer tipo de comunicação

mercadológica que tem a intenção de persuadir a criança a consumir um produto

ou serviço. Nesse caso, vale qualquer formato: mídia impressa, out-of-home,

comerciais de TV, spots de rádio, banners, embalagens, merchandising, ações

promocionais no ponto de venda, marketing digital, etc. (PATEL, 2019)

Araújo (2016, p.11) afirma que “existe uma enorme influência da

modernidade entre a invenção da infância consumista, isto é, atualmente o mundo

está confundindo crianças com adultos”. Tal ideia é corroborada pelo pensamento

de Sulzbach (2003), ao alegar que no setor publicitário parece não haver uma

diferenciação clara entre consumidores.
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De acordo com Patel (2019), a publicidade infantil normalmente apresenta

estratégias alinhadas à própria realidade de um diálogo com uma criança. Além

disso, o autor sugere que efeitos especiais, músicas, cores vibrantes e outros

recursos estéticos podem ser aplicados nas peças publicitárias com a finalidade

de captar a atenção da criançada. “Uma das táticas mais comuns é associar

produtos e serviços a personagens com forte apelo infantil” (PATEL, 2019, p.5). O

mesmo autor utiliza de um estudo realizado em 2017 pela Associação Brasileira

de Licenciamento (ABRAL), para indicar que 80% dos produtos licenciados têm

como alvo o público infantil. “Os produtos com um personagem conhecido pelas

crianças aumentam 20% as chances de venda em relação a um item sem

estampa”, (PATEL, 2019, p.6). Ainda, o autor explica que, no Brasil, a marca líder

de licenciamentos para produtos infantis é a Disney, seguida da Marvel, DC

Comics, Barbie, Hot Wheels e Hello Kitty. No Brasil, se destacam marcas como

Galinha Pintadinha, Turma da Mônica e clubes de futebol (PATEL, 2019).

Embora os anunciantes não usem mais de forma abusiva frases do tipo

‘peça para mamãe comprar’, Patel (2019) alerta que muitas vezes eles se

aproveitam de outra estratégia, que seria o uso de celebridades do universo

infantil, como apresentadoras de programas infantis, youtubers, atores mirins e

cantores, fazendo com que na hora das compras no supermercado as crianças

olhem nas prateleiras e peçam para seus pais comprarem determinadas marcas.

Também entram na publicidade infantil as ações com brindes colecionáveis e

distribuição de prêmios.

A prática de publicidade voltada ao público infantil é antiga, começou nos

primeiros tempos de rádio, na década de 1930, segundo os autores Strasburger,

Wilson e Jordan (2011) as crianças eram consideradas importantes principalmente

porque eram capazes de influenciar o comportamento de consumo dos pais. Logo

ali na frente, 20 anos depois, nos anos 50, as crianças já eram consideradas de

forma mais gradual como consumidoras.

Com a criação do Clube do Mickey em 1955 e seu sucesso fantástico,

tivemos um aumento nas compras de produtos relacionados ao programa e isso
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fez com que o foco da indústria mudasse fortemente para a televisão. Strasburger,

Wilson e Jordan dão continuidade ao panorama observando que na década de

1960,

[...] os programas infantis que ainda iam ao ar no horário nobre foram
transferidos para as manhãs de sábado, quando um grande número de
crianças poderia ser atingido de forma eficaz, e com boa relação
custo-benefício, pelos desenhos animados

Os três autores continuam sua reflexão acerca da evolução da publicidade

infantil ao alegar que o aumento do interesse por conta dos anunciantes no

público infantil fez com que, por consequência, a prática dos comerciais voltados a

esse público tivesse um elevado crescimento na década de 1970. Já em 1980

nascem os programas ancorados em brinquedos e uma parceria entre produtores

da mídia e fabricantes dos produtos se fortaleceu (PECORA, 1998 apud

STRAUSBURGER, WILSON; JORDAN, 2011). Os anos 1990 teriam sido

marcados pelo surgimento de canais independentes e o crescimento das tevês por

assinatura (com canais como Disney Channel, Nickelodeon, Cartoon Network,

etc.), o que teria ampliado os horizontes da atuação publicitária para o segmento

jovem da população (ALCÂNTARA; GUEDES, 2014, p.156).

Na virada do século, na metade dos anos 2000, mais precisamente em 14

de fevereiro de 2005, foi criada a plataforma Youtube, um site de

compartilhamentos de vídeos e em poucos anos, se tornou na maior plataforma de

compartilhamento de vídeos do mundo e está disponível em 88 países (MILLER,

2011).

Heldt e Zilles Borba (2018) contextualizam isso trazendo um texto de Coruja

(2016) que destaca que o Youtube é uma das principais plataformas para a

promoção de conteúdos e que todos eles são gerados pelos seus usuários:

Apesar de não produzir vídeos, o YouTube ajuda na promoção do
conteúdo gerado pelos usuários, apresentando em sua página inicial os
vídeos mais acessados do momento, além daqueles que se configuram
como anúncios publicitários. Por essas especificidades, ao longo dos
anos, a página inicial do site sofreu transformações, mudando a maneira
de apresentar as classificações (até mesmo os critérios). Aproveitando
essa curadoria de conteúdo (grande parte dela baseada no uso de
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algoritmos), o YouTube transformou as seleções que fazia sobre música,
jogos, esportes, notícias e o que é popular na plataforma em canais, onde
réplica e/ou repercute o conteúdo produzido por diferentes usuários que
trabalham com essas temáticas (CORUJA, 2016, p.50 apud HELDT;
ZILLES BORBA, 2018, p.4).

Heldt e Zilles Borba (2018) também afirmam em seu artigo que as

emissoras de televisão passaram a sofrer uma forte concorrência das plataformas

digitais, principalmente em relação à queda na audiência e também em

investimentos publicitários. Podemos notar que em canais de televisão aberta há

algum tempo não temos uma grade de programas infantis extremamente popular,

devido a migração dessa audiência para plataformas de streaming, como o

Youtube e o Twitch (HELDT; ZILLES BORBA, 2018).

A popularização das ações de comunicação das marcas por vias digitais

somada a popularidade de algumas pessoas que possuem milhares de seguidores

nas redes sociais fez surgir o conceito do influenciador digital (MAGALHÃES,

2017).

Podemos observar que esses influenciadores digitais em seus vídeos,

trazem anúncios de brinquedos, roupas e produtos de beleza integrados com ao

conteúdo, criando uma espécie de merchandising disfarçado, no qual a criança

naturalmente destaca os atributos e diferenciais do produto sem haver uma clara

ideia de que se trata de uma publicidade.

A publicidade se configurou historicamente como um dos principais agentes

responsáveis pela reverberação do eco de uma cultura do consumo. Pautada

sobre este pilar de reflexão, a cena atual revela constantes embates discursivos e

ideológicos na definição do termo ‘publicidade’ em relação ao universo infantil.

Para uns ela se apresenta como um braço do capitalismo industrial que mina

valores comumente associados às crianças como inocência e pureza; para outros

ela é instrumento que viabiliza recursos para produção de conteúdo cultural

infantil.

Um aspecto muito relevante a ser tratado no tema “consumo infantil” é

compreender quais são os veículos utilizados hoje em dia para que se atinja as

crianças. Pois não vale de nada trazermos questionamentos sobre a influência do
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consumo se não entendermos quais são os meios que despertam esse desejo no

público infantil. Durante o dia, as crianças são rodeadas por anúncios, Carrascoza

(2008) explica:

A publicidade abrange um sistema de comunicação midiática que povoa
o cotidiano contemporâneo, não apenas informando, por meio de uma
retórica particular, os features dos produtos, ou os diferenciais dos
serviços oferecidos pelos anunciantes, com o objetivo de incitar o
consumo. Muito além dessa sua função manifesta, ela é a mercadoria,
disseminada no mercado simbólico, que discursa favoravelmente, de
forma explícita, sobre todas as demais (CARRASCOZA, 2008, p. 217).

De fato, hoje em dia, quando olhamos para qualquer lado percebemos a

existência de mensagens publicitárias. Seja em paradas de ônibus, em outdoors,

na televisão ou nas páginas web, constantemente estamos sendo atingidos por

expressões das marcas. A propaganda tem um alcance enorme e junto desse

alcance vem a influência deles (SCHOR, 2009). E essa influência atinge também

crianças e adolescentes. Além disso, “em quase todo lugar em que encontramos

crianças, seja em um consultório, seja em um parque natural, encontramos

também tentativas de as explorar como possíveis consumidoras” (SCHOR, 2009,

p.86).

Em seu informativo intitulado Porque a publicidade faz mal para as

crianças, o Instituto Alana (2009) indica que o marketing não leva em conta os

impactos negativos das mensagens comerciais dirigidas às crianças, muito menos

os riscos futuros dessa omissão conveniente aos objetivos de vendas. Entre as

piores consequências dessa omissão estão aquelas que roubam dos pequenos os

melhores anos de sua infância, oferecendo-lhes em troca a compulsão por

consumir toda gama de produtos e serviços na ânsia de suprir o vazio de valores

próprios e de contato afetivo.

De fato, a proibição da publicidade dirigida às crianças já está, há muito,

prevista em lei. Porém, não está objetivamente expressa em um único dispositivo

legal. Por conta disso, os profissionais de marketing, anunciantes e agentes de

publicidade agarram-se a argumentos como o de cerceamento da criatividade e da

liberdade de expressão a fim de não perderem esse grande filão de mercado.
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Esse tipo de argumentação é frágil e faz com que, na prática, a lei não seja

seguida e as crianças continuem sendo bombardeadas pela publicidade.

2.2 Alertas, preocupações e consequências da publicidade infantil

Com o crescimento da comunicação somos influenciados todos os dias por

diversas mensagens e imagens que nos seduzem e inebriam por meio das mais

variadas formas de mídia. Entre elas, está a publicidade, com suas manobras

estratégicas, endereçando à nossa emoção seus sedutores apelos de vendas.

Dados da pesquisa do Instituto Alana (2009) mostram que as crianças até

os 12 anos de idade ainda não têm formado seus pensamentos críticos e assim

ficam mais vulneráveis aos apelos comerciais. Elas são abordadas diretamente

pela publicidade como consumidoras, mesmo não podendo praticar os atos da

vida civil de acordo com a lei. E a introdução dessa publicidade cada vez mais

cedo às crianças, traz à tona o que alguns chamam de a “morte da infância”,

acarretando em uma antecipação a fase adulta desses jovens, entre outras

consequências que trarei durante esta dissertação.

A indústria do marketing descobriu que o mercado infantil pode faturar

muito, vendendo de alimentos a brinquedos. Além disso, as crianças também

influenciam nas compras de seus pais tais como carro, casa e etc. Segundo

pesquisas, bastam 30 segundos para uma marca influenciar uma criança.

Inclusive, até os cinco anos de idade, a criança não tem discernimento para saber

o que é uma propaganda. Para ela, o comercial e o programa na TV são a mesma

coisa.

Lançado em 2008 e dirigido por Estela Renner, o documentário brasileiro

‘Criança, a alma do negócio' mostra como a criança se tornou a alma do negócio

para a publicidade no Brasil. A cineasta declara que as marcas ficam com os

lucros e as famílias das crianças com os prejuízos, num documentário que convida

a sociedade brasileira a refletir sobre o papel da publicidade e propaganda dentro

deste cenário de consumo e sobre os seus impactos futuros na infância.

17



Através de dados estatísticos e depoimentos de crianças, mães, pais e de

diversos profissionais, como psicólogos, sociólogos, advogado, médico e

nutricionista, o documentário aborda o consumismo infantil, além de outras

consequências advindas da publicidade dirigida às crianças, o sedentarismo, a

adultização de crianças e a erotização precoce. Por exemplo, uma professora do

Ensino Infantil conta que algumas crianças aos cinco anos já vão à escola

totalmente maquiadas e deixam de lado as brincadeiras de correr por causa de

seus saltos altos. Em algumas cenas do documentário, vê-se que as crianças

entrevistadas conhecem as marcas de todos os celulares, no entanto, não sabem

o que é uma minhoca; reconhecem as marcas de todos os salgadinhos, mas não

sabem os nomes de frutas e legumes. Como aponta o Instituto Alana (2009), o

resultado disso é preocupante.

Em relação aos alimentos, tais anúncios podem acabar transmitindo à

criança uma ideia equivocada do que é um alimento saudável, pois muitos contêm

mensagens enganosas sobre os reais valores nutricionais dos produtos, fazendo

assim que crianças desenvolvam transtornos alimentares e obesidade. O

consumo excessivo de alimentos não saudáveis é o principal causador da

obesidade infantil. O esforço publicitário é tão grande, que metade das

publicidades dirigidas às crianças é de alimentos e, destes, a sua maioria são de

produtos não saudáveis, ricos em açúcares, sal ou gorduras. Ninguém anuncia

frutas, verduras, ou legumes, por exemplo. Além de acenar para a criança com

uma série de realizações ilusórias, prometendo torná-la mais feliz, mais

inteligente, mais bonita ou bem-sucedida, a publicidade a mantém prisioneira das

mensagens, agravando ainda mais os riscos da obesidade infantil.

Mensagens que podem ser apresentadas através de personagem, efeitos

especiais, cenário, música ou jingle e slogans de fácil memorização. Para o campo

da saúde é importante ressaltar a influência da mídia publicitária e suas

estratégias de marketing no que tange à promoção do produto em função de sua

marca. O apelo pelo consumo infantil é vinculado às mais diversas formas lúdicas
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e inovadoras, de modo que possam seduzir crianças para a aquisição da fantasia

como parte de uma premiação.

Outra consequência muito importante em que a exposição dessa

publicidade pode ocasionar no público infantil é a questão da antecipação da fase

adulta, trazendo assim um problema muito grave que é a erotização das crianças.

Por exemplo, nos comerciais dos anos 1990, a erotização precoce estava muito

presente em várias peças, como a famosa propaganda da marca Sundown, em

que uma menina desfila de biquíni e recebe cantadas de meninos aos seis anos

de idade. Ou os comerciais da Garoto que mostravam meninos pré-púberes

espiando e sonhando com mulheres mais velhas do seu convívio

(STRAUSBURGER; WILSON; JORDAN, 2011). Ao entrar de forma prematura no

mundo adulto, com o corpo e mente ainda em formação, a criança, ou mesmo o

pré-adolescente, não tem condições físicas e nem psicológicas formadas para

defender seus direitos, controlar seus impulsos, exigir respeito e, muito menos,

identificar em si um desejo genuíno de relacionar-se sexualmente. Portanto, ao

induzir as crianças a desejarem o que nem sabem se desejariam e a adotarem

valores distorcidos e artificiais, a publicidade atropela a infância, contribuindo para

mudanças no curso natural do desenvolvimento infantil.

Strausburger, Wilson e Jordan (2011) comentam que atropelar a infância é

uma violência. Antes das bonecas, que são representações de mulheres com

corpos adultos surgirem, essas bonecas com que as meninas brincavam eram

seus ‘bebês’. Era com elas que imitavam as mães, compreendiam seus próprios

sentimentos e se preparavam, de maneira lúdica e imaginativa, para se tornarem

mulheres e mães um dia. Ou seja, a brincadeira era de maternagem com bebês.

Mas, agora, a boneca-padrão é uma mulher sensual, de corpo extremamente

magro e bem-sucedido em tudo, que já vem até com marido. Além de ditar um

modelo pronto para a criança, isso a incita a abandonar o mundo imaginativo e

criativo em que vive para entrar, o mais rápido possível, no insaciável mundo do

consumismo. De um momento para outro, a pequena pula das fraldas para a

roupinha sensual da dançarina famosa ou para a sandalinha de salto com a marca
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da top model, transformando-se em um espetáculo bizarro diante da própria

família que, sem perceber o perigo, estimula a criança a se expor com

sensualidade (STRASBURGER, WILSON; JORDAN, 2011).

Outra narrativa muito presente na comunicação publicitária dirigida a

público infantil se desenrola através da veiculação de mensagens em que pais ou

responsáveis demonstram seu amor pelos filhos por meio da compra de bens, a

publicidade distorce os valores da sociedade e rivaliza com os pais, de maneira

antiética, na educação de seus filhos. O estresse familiar é outra das

consequências graves que essa publicidade pode trazer. Sempre muito mais

permissiva, a publicidade incita a criança a suplicar pelos produtos e muitos pais

têm dificuldade em dizer não aos seus filhos. Com medo de serem taxadas como

insensíveis, os pais se intimidam em impor limites aos seus filhos. Ao contrário do

que a publicidade veicula, dizer não transmite à criança uma noção de realidade,

orientação e proteção. Com isso, ela aprende a suportar frustrações, controlar

impulsos e evitar rejeições do meio social por eventuais comportamentos

inadequados (STRASBURGER, WILSON; JORDAN, 2011).

Sobre esta construção de narrativa em que as famílias são sempre

perfeitas, a publicidade gera desarmonia na relação familiar. Na publicidade,

principalmente naquelas dirigidas às crianças, tudo acontece em um clima

divertido, em perfeita harmonia e com um final feliz para todas as situações

(PATEL, 2019). Além disso, o contexto familiar no qual a maioria das mensagens

se desenrola é, em geral, idealizado e artificial. Essa dissociação da realidade

tende a causar na criança um desdém pelos pais ou responsáveis devido à

incapacidade deles em suprir todo o status proposto pelas mensagens que

estimulam o consumo desenfreado. Pela necessidade natural de autoafirmação,

muitas vezes os pequenos entram em atrito com os pais exigindo deles produtos

de marca invariavelmente caríssimos. Tudo para serem aceitos nos grupos, uma

vez que, nos dias de hoje, os objetos funcionam como ingresso social

(STRASBURGER, WILSON; JORDAN, 2011).
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2.3 O que dizem as leis sobre publicidade infantil

Com a intenção de chamar a atenção de crianças e adolescentes para o

consumo de produtos e serviços, as marcas utilizam sofisticadas técnicas de

marketing que, muitas vezes, sequer são possíveis de serem percebidas pelo

público infantil. Limites morais e éticos porquanto em termos de lei, ainda que se

tenha o entendimento da legislação pátria ser bastante restritiva, fato é que não há

comando único, específico e objetivo a esse respeito no ordenamento jurídico

pátrio (INSTITUTO ALANA, 2009).

Pela interpretação sistemática da Constituição Federal, do Estatuto da

Criança e do Adolescente (ECA) e do Código de Defesa do Consumidor (CDC),

pode-se dizer que toda e qualquer publicidade dirigida ao público infantil já é

proibida. Acontece, no entanto, que não existe um comando imperativo expresso

nesse sentido:

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. (BRASIL,
1988, sp)

Ao interpretar o ECA e CDC fica claro que “a criança e adolescente como

sujeitos de direitos têm assegurados todos direitos fundamentais do ser humano”

(INSTITUTO ALANA, 2009, p.52). Conforme o próprio informativo do instituto,

ainda se agregam mais aspectos criados para assegurar um avançar saudável

das crianças (a garantia à convivência familiar, proteção contra negligência, etc. “A

esse arcabouço de proteção jurídica à criança e ao adolescente dá-se o nome de

proteção integral” (INSTITUTO ALANA, 2009, p.53).

Netto, (2008) afirma que “a Doutrina da Proteção Integral foi a base da

Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança de 1989, a qual foi ratificada

pelo Brasil e internalizada pelo Decreto n. 99.710/1990. Tal documento

reconheceu a criança e o adolescente como sujeitos de direito e considerou que,

pela sua vulnerabilidade, deveriam receber proteção e cuidados específicos. Para
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concretizar o disposto na Convenção e na Constituição Federal, efetivando a

doutrina de proteção integral da criança, em 1990 foi aprovado o Estatuto da

Criança e do Adolescente-ECA. Henriques resume a proteção dada à criança:

Como se nota, o princípio da prioridade não deixa de ser uma
complementação ao princípio da proteção integral, na medida em que,
para se garantir a proteção integral das crianças, muitas vezes será
imprescindível garantir-se a sua prioridade no tratamento, como forma de
se dar efetividade aos direitos que lhe são garantidos pela Constituição
Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. (HENRIQUES,
2006, p. 137)

A autora explica também que:

O dever da família para com a criança é o de assistir, criar e educar,
conforme determina o artigo 229 da Constituição. Os deveres da
sociedade concentram-se no respeito à condição peculiar de pessoa em
desenvolvimento, assegurando os direitos de cidadania da criança,
devendo a sociedade colaborar para a concretização da proteção integral
da criança. Mas vale destacar que a família, a sociedade e o Estado são
igualmente responsáveis por garantir a concretização dos direitos das
crianças e de protegê-la, não sendo obrigação exclusiva de nenhum
deles, mas também não podendo ser negada por qualquer deles.
(HENRIQUES, 2006, p.137).

Porém, apesar de tais disposições, as estratégias de marketing dirigidas ao

público infantil ofendem frontalmente o princípio constitucional de não exploração

infantil. Isso porque, ao colocar a criança como alvo da mensagem publicitária

contribuem para a violação do direito de liberdade, garantido a todas as pessoas.

Como demonstrado, a criança, por seu estágio de desenvolvimento mental e

emocional em curso, muitas vezes não é capaz de se posicionar e de se

autodeterminar frente à publicidade. Sendo facilmente induzida, seu direito de

escolha fica limitado. A exploração da criança pela mídia e pelo mercado

publicitário favorece a erotização precoce, a delinquência, a obesidade infantil, o

materialismo e o desgaste das relações familiares. “Art. 7º, inciso XXXIII -

proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de

qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a

partir de quatorze anos.” (BRASIL, 1988, sp)
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Outro aspecto que merece atenção é a utilização de crianças em

mensagens publicitárias que ofendem o regramento constitucional que proíbe o

trabalho infantil. Em verdade, embora possa parecer algo glamoroso (e até

inofensivo), a participação de crianças em trabalhos publicitários constitui trabalho

infantil e deve ser combatido. Diante disso, o saudável desenvolvimento das

crianças, constitucionalmente garantido pela proteção integral, fica ameaçado,

podendo resultar em sérias violações ao direito a uma vida digna, à saúde, à

alimentação saudável, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar.

Isso fica mais claro nos artigos 6, 7 e 17 do Estatuto da Criança e do

Adolescente – lei nº 8.069/90:

Art. 6º. Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins sociais a
que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres
individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente
como pessoa em desenvolvimento

Art. 7º. A criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde,
mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam o
nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições
dignas de existência.

Art. 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade
física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a
preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias
e crenças, dos espaços e objetos pessoais (BRASIL, 1988, sp).

Netto (2018, p.52) nos fala que:

[...] a questão da publicidade dirigida ao público infantil é tratada, então,
pelo artigo 37, parágrafo §2º do CDC, o qual, considerando a hiper
vulnerabilidade deste público, determina alguns parâmetros a serem
seguidos. Mas deve-se questionar se os parâmetros de abusividade
estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor são suficientes para
implementar na prática à proteção da criança em relação à publicidade
infantil ou se devem ser considerados conceitos em branco/abertos”

Bruno Miragem (2013) explica esse ponto em seu texto Curso de Direito do

Consumidor:

Estudos recentes demonstram a importância de crianças e adolescentes
na definição dos hábitos de consumo dos adultos, tanto em relação a
produtos de interesse do menor, quanto da própria família. Esse “poder”
da criança e do adolescente nas decisões de compra familiar, por sua
vez, contrasta com a vulnerabilidade que apresentam em relação à
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atuação negocial dos fornecedores no mercado, por intermédio das
técnicas de marketing. Neste sentido, se os apelos de marketing são
sedutores aos consumidores em geral, com maior intensidade
presume-se que o sejam em relação às crianças e adolescentes. Estes
se encontram em estágio da vida em que não apenas permite que se
deixem convencer com maior facilidade, em razão de uma formação
intelectual incompleta, como também não possuem, em geral, o controle
sobre aspectos práticos da contratação, como os valores financeiros
envolvidos, os riscos e benefícios do negócio. Daí resulta que estejam em
posição de maior debilidade com relação à vulnerabilidade que se
reconhece a um consumidor standard. Esta vulnerabilidade agravada da
criança é reconhecida no âmbito da publicidade, sendo que o próprio
CDC estabelece o caráter abusivo da publicidade que venha a
aproveitar-se da deficiência de julgamento da criança (artigo 37, § 2º).
Mas igualmente, ainda quando não se trate de publicidade, qualquer
conduta negocial do fornecedor que venha a prevalecer-se da fraqueza
ou ignorância do consumidor, em vista, dentre outras condições de sua
idade e conhecimento, será considerada prática abusiva (artigo 39, IV),
ilícita, podendo ensejar tanto a imposição das sanções cabíveis, quanto
eventual ineficácia do contrato (ou ato existencial) que resulte desta
contratação. (MIRAGEM, 2013, p. 126)

Netto (2018, p.54) afirma que:

A hipervulnerabilidade da criança deve ser levada em consideração como
critério interpretativo da publicidade abusiva e sua proibição pelo Código
de Defesa do Consumidor. Para afirmar tal necessidade, Miragem
destaca que “neste sentido, há referências a que apenas por volta dos 8
aos 11 anos será a idade em que se reconhece a capacidade da criança
para ter consciência acerca dos propósitos informativos e persuasivos em
que se baseia o discurso da publicidade. Como podemos observar, o
artigo 37, §2º, proíbe a publicidade que se aproveite dessa
vulnerabilidade da criança, mas não define qual tipo de publicidade seria
capaz de tal violação e o artigo 39, inciso IV, considera prática abusiva se
aproveitar da falta de conhecimento ou inocência do consumidor criança.
Assim, a jurisprudência dos Tribunais Superiores, frente aos casos de
veiculação de publicidades evidentemente abusivas, definiu alguns
parâmetros para se constatar tal abusividade. Não existe um critério
universal para definir se uma publicidade veiculada é abusiva ou não,
mas considerou-se abusiva, por exemplo, a publicidade de alimentos
direcionada direta ou indiretamente à criança, a venda casada e a
publicidade que manipula o universo lúdico infantil. Diante de tal cenário,
é possível concluir que o conceito de publicidade abusiva se encontra em
constante formação, sendo, portanto, um conceito jurídico aberto.

Assim, pela conjugação dos dispositivos do Código de Defesa do

Consumidor e do Código Civil ora apontados, fica evidente que, na realidade,

ninguém pode vender um produto, um conceito de felicidade ou um ideal de
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realização para quem não tem autonomia para comprar, trabalhar ou tomar

decisões civis. Da mesma maneira, não pode oferecer um alimento para quem

não tem idade para deliberar sobre o que é bom ou não para si mesmo e não

pode erotizar quem não tem idade para se responsabilizar pelos eventuais ônus e

compromissos de seus relacionamentos sexuais.
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3. PRÁTICAS DE CONSUMO NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA

Partimos do entendimento de que consumo é uma espécie de conceito

preliminar para a comunicação das marcas, justamente, porque é fundamental

compreender o comportamento do consumidor a fim de facilitar as ações de

marketing (PINHEIRO et al. 2014). Na sociedade em que vivemos, o consumo

também pode ser compreendido como um dos principais pilares socioculturais, por

isso Baudrillard (2005) considera existir uma Sociedade do Consumo.

Esse histórico social, cultural e mercadológico que temos na atualidade está

diretamente ligado aos modelos comportamentais da Revolução Industrial. De

fato, essa revolução teve um significativo impacto em nossa sociedade, pois antes

a ideia de fazer uma produção em massa era um grande desafio para a

sociedade. Porém, após essa Revolução Industrial, a produção em abundância se

tornou mais fácil e, por causa disso, também trouxe um desequilíbrio na oferta e

demanda de consumo, colocando em nossas vidas um ingrediente chamado

desejo, que mais funciona como gatilho para que a sociedade compre produtos

por algum estímulo abstrato que vai lhe ajudar a construir sua identidade, e não

porque realmente tem uma necessidade em tê-lo (BAUDRILLARD, 2005). Com

isso, o autor sugere que as organizações passaram a estimular nas pessoas um

desejo de consumir, pois após produzirem produtos em grande quantidade (em

massa) precisavam convencer o público a comprar estes objetos.

Bauman (2008), em sua obra “Vida para Consumo”, escreve que o

consumismo é um tipo de arranjo social. Ou seja, não é apenas uma característica

individual, é um arranjo que transforma vontades e desejos das pessoas. Na

mesma obra, o autor sugere que o consumo organiza as relações sociais e, por

causa disso, possui papel fundamental não somente na criação de identidades,

mas no fluxo das relações entre elas.

Bauman (2008) reconhece de maneira que o consumo percorre a história

da humanidade ao afirmar o seguinte:

[...] consumo é uma condição e um aspecto permanente e irremovível,
sem limites temporais ou históricos; um elemento inseparável da
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sobrevivência biológica que nós humanos compartilhamos com todos os
outros organismos (BAUMAN, 2008, p. 37).

De fato, a prática de consumir não é uma novidade, mas parece que na

atualidade ela está estruturada no seio da sociedade.

[...] o objetivo crucial, talvez decisivo, do consumo na sociedade de
consumidores(..) não é a satisfação de necessidades, desejos e
vontades, mas a comodificação ou recomodificação do consumidor;
elevar a condição dos consumidores à de mercadoria vendável
(BAUMAN, 2008, p. 76).

Com isso, entende-se que numa sociedade do consumo o ato de consumir

não tem somente o objetivo de garantir a sobrevivência ou de satisfazer as

necessidades, vontades e desejos do consumidor. A novidade, segundo Bauman

2008), assenta no aspecto contrário, pois o consumo é que acaba transformando

o consumidor em uma espécie de mercadoria. Tal tese provoca diversas

consequências para a formação da identidade de cada pessoa e para o seu

próprio convívio social. Afinal, o autor sugere que numa sociedade pós-moderna, a

busca do indivíduo por algo que o defina, tem na lei do mercado um caminho para

dar sentido à vida, moldando sua personalidade com base nos referenciais e

constructos do próprio mercado.

Ainda, Bauman (2004), afirma que este valor de identidade não é

monetário, mas sim simbólico. Principalmente nas redes sociais percebe-se a

construção de narrativas simbólicas em que os indivíduos se vêem estimulados a

compartilhar tudo que estão usufruindo no momento, numa tentativa de valorizar

sua imagem e, desta forma, serem consumidos pelos outros. Nesta busca pela

midiatização do próprio ser, são inúmeras as pessoas que deixam de lado a sua

privacidade, para ter uma forma de aprovação social de sua imagem – o produto

“eu”.

Nesta sociedade pós-moderna, ou como classifica Bauman (2004), nesta

modernidade líquida, atribuímos o título de bem-sucedidos àqueles com maior

poder aquisitivo, o que se trata justamente da capacidade que um indivíduo ou

uma população tem de adquirir bens materiais. Para que uma pessoa seja
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considerada feliz, analisamos seu padrão de vida. O status de alguém está

diretamente ligado às coisas que consegue adquirir, além da capacidade de

vender a própria imagem.

Na ilusão de dar sentido à vida através do consumo, as pessoas acabam

fortalecendo ainda mais a lei do mercado e, muitas vezes, acabam se frustrando

por não atingir os padrões altos e artificiais que a sociedade criou. Caso para dizer

que não existem limites ao mercado, pois as empresas estão sempre buscando

criar novos desejos a serem adquiridos e, consequentemente, midiatizados aos

outros. Bauman (2004), também alerta para o movimento de que numa sociedade

onde é necessário consumir para se ter valor, aqueles que não se adequam

acabam excluídos socialmente, considerados fracassados ou infelizes. E, com

isso, ele reflete que as pessoas precisam encontrar um equilíbrio nas suas

práticas de consumo.

Assim como Bauman, Canclini (1991) traz em suas teses o consumo como

um de seus temas. No livro “Diálogos de la comunicación”, o autor fala que a

definição que temos, na qual a consumir está associada a comprar

compulsivamente - definição essa manipulada pela mídia - está totalmente

equivocada. Para o autor é impossível fazer essa definição de forma complexa e

ampla, apenas sob o olhar de uma disciplina. Sendo assim, Canclini (1991) nos

mostra a teoria multidisciplinar que traz não somente o lado econômico, mas

também um lado mais antropológico e social, mostrando uma análise de interação

entre quem emite a mensagem e em recepta ela, fazendo-se assim mais

perceptível a interferência da proliferação tecnológica nos dias de hoje na

comunicação do consumo. Com essa definição, fica mais fácil perceber o porquê

roupas e acessórios apresentados pela mídia são sucesso na sociedade.

Segundo o blog Teorizando e Comunicando1, em 2010, foi publicada uma

notícia pelo site da revista Veja com o título “Os 10 modismos de novela que

fizeram mais sucesso”. Mesmo a mídia não sendo a principal causa para o

1 TEORIZANDO E COMUNICANDO. Consumo segundo Canclini: fugindo do senso comum.
https://teorizandoecomunicando.wordpress.com/2015/05/26/consumo-segundo-canclini-fugindo-do-
senso-comum/
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consumo, ela serve como um espelho para a sociedade. Isso pode ser visto no

modo de se vestir, falar ou até agir e chegando também nas religiões e culturas. O

artigo da revista Veja nos mostra bem isso. Quando se fala em moda, a matéria

traz a referência das meias de lurex brilhantes e coloridas da novela "Dancin'

Days" de 1978. A revista lembra também da cultura indiana que ficou em bastante

destaque com a novela Caminho das Índias, quando chegou ao ponto de serem

comercializados os trajes típicos das mulheres indianas, os sáris (CANCLINI,

1991).

Segundo Canclini (1991), outra moda que partiu da mídia e que também

está nessa lista, é o brinco feito de ouro que foi assinado por um famoso designer,

e que foi usado por Glória Pires na novela dos anos 1980 chamada Água Viva.

Querendo fazer parte da moda e mostrar um status social, mas não tendo um

poder aquisitivo alto fez com que fossem feitas cópias baratas.

Isso mostra que no consumo se constrói parte da “racionalidade integrativa

e comunicativa de uma sociedade” como descreve Canclini (1991, p.1), pois

vemos que se somente a elite da sociedade tivesse acesso a certos produtos e

artigos, eles não poderiam ser utilizados como forma de se diferenciar. A

sociedade percebe que ao comprar estão fazendo parte do ciclo econômico e

além disso, estão adquirindo um status social.

No livro A Lógica do Consumo – Verdades e mentiras sobre porque

compramos, o autor Martin Lindstrom (2018) aborda diversos estudos e cases

sobre neuromarketing, uma área do marketing que estuda a fundo o

comportamento do consumidor, levando em conta inclusive o mapeamento de

áreas do cérebro para buscar entender nossas motivações e a forma com que

compramos e consumimos. Lindstrom (2018, p.6) afirma:

[...] nossa mente irracional, inundada por questões culturais arraigadas
em nossa tradição, criação e muitos outros fatores subconscientes,
exerce uma influência poderosa, mas oculta, sobre as escolhas que
fazemos. (…) É por meio das emoções que o cérebro codifica as coisas
que têm valor.
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O comportamento do consumidor é a soma de todas as percepções,

atitudes e influências que levam as pessoas a tomarem uma decisão de compra.

Para o marketing, é um conceito valioso que permite estudar cada passo do

cliente na jornada de compra e suas motivações, como revela Patel.

Segundo ele, esse é um conceito de marketing que determina quando,

onde, como e por que as pessoas tomam uma decisão de compra. Podendo se

dizer que esse comportamento é um agregado de hábitos, atitudes e percepções

de indivíduos e grupos com as marcas e produtos.

Na obra “O Comportamento do Consumidor”, Solomon (2016, p.6) sugere

um significado mais completo: "[...] comportamento do consumidor é o estudo dos

processos envolvidos na seleção, compra, uso ou descarte de produtos, serviços

e ideias que satisfazem necessidades e desejos”.

Existem diversos fatores que influenciam o comportamento do consumidor

na hora da compra como vimos anteriormente, os fatores culturais têm peso

relevante nas decisões de compra das pessoas. Tudo o que comemos, vestimos,

usamos e desejamos é determinado pela cultura ou subcultura em que estamos

inseridos (SOLOMON, 2016).

Os grupos sociais também têm forte influência no nosso comportamento de

consumidor. Mesmo pertencendo a mesma cultura, os consumidores terão hábitos

de compra compatíveis com seu estrato, classe e papel social. Isso porque o

círculo social determina as necessidades de pertencimento e status, que são

alcançadas, em grande parte, por meio do consumo (SOLOMON, 2016).

Os fatores pessoais contam na hora da decisão de compra, por conta do

estilo de vida, assim como motivações pessoais, postura e ética. Esses valores

têm um papel essencial nesse campo, pois podem mudar entre os indivíduos e

grupos, mesmo sendo influenciados pelos fatores sociais e culturais (SOLOMON,

2016).

Temos os fatores psicológicos que são estados emocionais, traços de

personalidade e padrões de pensamentos e ações que rondam toda a nossa
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jornada de compra. E sabemos que a publicidade explora o inconsciente humano

para ativar o desejo por seus produtos e serviços.

E também temos os fatores demográficos que são utilizados para

segmentação de público-alvo e é o principal indicador do comportamento do

consumidor, usando aspectos básicos da população, como nacionalidade, gênero,

faixa etária, classe econômica, estado civil, etc. A partir desses fatores, podemos

classificar as pessoas em grupos e direcionar os estudos do comportamento do

consumidor.

3.1 Recepção da publicidade e as crianças

Além do campo da produção, a publicidade também tem o lado da recepção

do seu público. Kuntz (2013, pg 33) afirma: “Sabemos que os anúncios são

interpretados por seus receptores que os adaptam para seu modo de ver e às

suas realidades".

Existem pesquisas sobre a recepção das crianças que tratam que a partir

dos 8 anos elas começam a entender mais sobre os anúncios. Schor (2009), em

seu livro "Nascidos para comprar", aprofunda o debate:

Todavia, as mesmas pesquisas também mostram que a presença do
ceticismo infantil não exerce muita influência sobre o desejo de comprar,
principalmente entre crianças de 9 a 10 anos. Apesar de apresentarem
desconfiança em relação aos anúncios, as crianças continuam
vulneráveis a seus efeitos de persuasão (SCHOR, 2009, p.64).

Autores como Linn (2006), acreditam que mesmo com oito anos de idade

as crianças não conseguem analisar com olhar crítico os anúncios. Por outro lado,

autores como Gade (1980 apud TRINDADE, 2002) entendem que essas crianças

são espertas em relação a mídia, como afirma Kuntz (2013).

Para Henrique (2006) a criança que está em formação, se torna mais

influenciável e vulnerável às campanhas publicitárias. Segundo ela, as crianças

ainda não têm a capacidade de se sustentar financeiramente e por isso qualquer

mensagem publicitária “representa um abuso de sua deficiência de julgamento e

experiência” (HENRIQUES, 2006, p.58).
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Linn (2006) sugere que, quando não se apresenta senso crítico, qualquer

espectador se torna vulnerável e pode ser facilmente influenciável por parte da

mídia ou quer outro tipo de informação persuasiva. E, na verdade, são várias as

estratégias do mercado para a persuasão do público infantil. Por exemplo, antes

do desenvolvimento digital, a TV era a maior responsável por emitir propagandas

voltadas ao público infantil. Entretanto, atualmente, as marcas possuem o auxílio

da internet e de variados formatos de publicidade: vídeos patrocinados; anúncios

direcionados; influenciadores digitais, advergames, links patrocinados, etc. Aqui,

no cenário on-line, cabe destacar que, além dos produtos infantis, as crianças

também podem ser direcionadas a produtos para adultos. Isso se explica pelo fato

delas exercerem uma enorme influência nos pais quando o assunto é a compra de

produtos (LINN, 2006).

De acordo com números veiculados no documentário, “Criança, a alma do

negócio”, filme este produzido pelo próprio Instituto, a criança brasileira passa, em

média, quase cinco horas por dia em frente à televisão. A publicidade vende,

evidentemente, mais do que a alegria da posse, ela promove a felicidade da

inscrição na sociedade. A diversidade de produtos hoje à disposição das crianças

constitui uma estratégia das empresas que atuam no setor e investe em

quantidade, indo ao encontro do desejo de consumo de itens variados.

Existe uma grande variedade de aspectos que podemos relacionar com o

perfil do consumidor que interferem na sua condição de vulnerabilidade, como a

renda, a escolaridade e, certamente, a idade, como explica Piedras (2017). Ela

também afirma que:

Essa vulnerabilidade permeia o processo de decisão do consumidor
(Blackwell, 2005), desde a etapa pré-compra, passando pela compra e o
consumo. Mas sua intensidade varia de acordo com a consciência que o
mesmo tem de suas práticas, incluindo o conhecimento que oportuniza
uma maior criticidade diante das alternativas de compra ou consumo.
(PIEDRAS, 2017, p. 132).

Experiência pessoal ou de outras pessoas, como família ou amigos, além

de especialistas podem ser usadas como fonte de informação na hora de

consumir. Já em relação ao consumo por parte do público infantil, vemos que
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alguns membros da família desempenham diferentes papéis nos processos de

compra e consumo, deixando aos pais o papel de gerir as práticas. A criança não

tem experiências pessoais suficientes e nem o discernimento para julgar as

alternativas e a veracidade dos fatos apresentados.

Mesmo sabendo da regulamentação que protege o consumidor e o receptor

infantil da publicidade, as estratégias de marketing ultrapassam os limites para

promoção dos bens no ponto de venda e fornecem inúmeros estímulos com o uso

excessivo de personagens licenciados para fortalecer as marcas e produtos,

chamando a atenção do público. Os personagens geram uma ligação emocional

da criança com o produto, pois os sentimentos nutridos pelas figuras fictícias são

transpostos aos produtos, como afirmam Bonfá e Rabelo (2009).

Para Henriques (2006, p.190), “o apelo que esses personagens e

celebridades têm no âmbito infantil é incomensurável", sendo que as crianças

tendem a pegá-los como exemplos e imitá-los. A autora também mostra que a

inserção desses personagens em comerciais faz com que a criança confunda-o

com o desenho animado sem considerar o apelo emocional do anúncio.

Ao considerarmos esses aspectos regulamentares, podemos observar na

abordagem de um comercial, a criança enquanto consumidora e receptora é mais

vulnerável que um adulto e por isso se tem um esforço para que as práticas de

consumo infantil sejam reguladas de forma com que as crianças possam ser

protegidas de abusos.

Buckingham (2007, p. 189), sugere que as crianças são exatamente

"vítimas passivas da influência dos meios de comunicação". Por sua vez,

Henriques parece concordar, ao explicar que as crianças não recebem

acriticamente as coisas que vêem nas mídias. Isto é, a autora considera que os

efeitos da publicidade no consumidor infantil “dependem de cada criança e da

análise fática, pois, conforme o histórico de vida, familiar e cultural, a criança

reage de uma forma” (HENRIQUES, 2006, p. 27).

Na prática, ao realizar uma pesquisa específica sobre a recepção infantil de

um anúncio publicitário Buckingham (2007) observou que muitos consumidores
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infantis conseguem realmente entender o significado da propaganda, mas por

outro lado não conseguem discernir isso enquanto a peça está sendo veiculada:

[...] crianças de 6 e 7 anos entendem o que é a propaganda, que ela está
ali para vender coisas – embora não identifiquem que essa tentativa
ocorra por meio do entretenimento – e que, na maioria das vezes, elas
não são diretamente influenciadas pelos anúncios. Elas também têm
noção de que aquilo foi concebido por um grupo de pessoas com um
objetivo particular, mesmo que não saibam como um anúncio é feito,
como funciona o mundo das agências de publicidade, que as pessoas
pagam para colocar um anúncio na programação de TV etc.
(BUCKINGHAM, 2007, p.190).

Mesmo identificando e reconhecendo seu objetivo, a interpretação que as

crianças fazem das mensagens publicitárias ainda existem problemas que através

do diálogo com outros formadores de opinião podem ser resolvidos. O professor é

uma peça chave “para ajudar as crianças a perceber que os conteúdos de

qualquer mídia (a internet, a TV, os livros) não nos trazem o mundo, mas uma

versão dele” (BUCKINGHAM, 2007, p. 189).

Piaget (1984 apud KAPFERER, 1999) fez estudos sobre o

desenvolvimento mental da criança e o dividiu em 4 estágios. São eles:

1) A fase das operações sensório- motoras é a primeira, que
termina por volta dos dois anos; 2) O período pré- operacional é o
segundo estágio, dura entre dois e sete anos e é o do pensamento
intuitivo, pré-conceitual. A visão é muito importante e a abstração é
rara; 3) A fase operacional completa é o terceiro estágio, que se
prolonga até os 11 anos. A inteligência adquire flexibilidade, o
pensamento se torna reversível e se liberta dos condicionamentos
da percepção; 4) A fase das operações proposicionais acontece
depois dos 11 anos, quando existe a capacidade de manipulação
dos pensamentos abstratos e sistemas de raciocínio. (PIAGET,
1984 apud KAPFERER, 1999, p.17)

Para Kapferer (1999), os trabalhos de Piaget trazem um modelo de

déficits, de carências, de desvantagens e lacunas, e os resultados não são tão

precisos, pois foram interpretados de forma precoce. Aquém de certa idade, a

criança se mostraria incapaz de efetuar determinadas operações mentais. Isso

leva algumas pessoas a imaginar que ela não possa interpretar satisfatoriamente

uma mensagem publicitária.
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Se pegarmos apenas o aspecto maturativo, fortalece a noção de que a

criança provavelmente seria manipulada (ou manipulável) e isso seria olhar para

somente um lado da questão. A relação da criança com a publicidade é mais

complexa que isso, e se dá de diversas formas. Kapferer (1999) classifica três

modelos a fim de criar um instrumento organizador para analisar essa realidade.

O modelo da criança manipulada é o que muitos pais acreditam e esse

modelo tem como base o aprendizado e a inocência. A criança é considerada

moldável por meio de repetições adequadas. Para Kapferer (1999), depois da

descoberta do inconsciente feita por Freud, ficou mais compreensível a

vulnerabilidade da criança, pois o próprio adulto também é vulnerável. Além disso,

as teorias de Piaget, da maneira que foram interpretadas podem ser um bom

argumento para esse modelo.

No segundo modelo, Kapferer (1999) sugere que as marcas, através de

seus discursos publicitários, partem de um posicionamento de que as crianças são

críticas, pois suas mensagens de comunicação muitas vezes parecem ser

direcionadas para um jovem adulto e não para uma criança. Nesse sentido, a

autora explica que as crianças, quando interrogadas por um adulto, por alguém

que consequentemente lhe simboliza algum tipo de autoridade, "elas

correspondem - conscientemente ou não - às expectativas do entrevistador"

(KAPFERER, 1999, p.19) Segundo a autora, a variabilidade das respostas vai

depender, também, do local da entrevista: "quando esta se efetua na escola,

obtêm-se respostas mais racionais do que quando a entrevista se faz no domicílio"

(KAPFERER, 1999, p.19).

O terceiro modelo é o do filtro familiar, dos efeitos limitados ou do

depende. Por exemplo, se pretendemos estudar consumo, devemos procurar em

toda a parte que não nele, como o meio em que ele se insere e o que condiciona

a sua existência. As influências podem ser o meio social, o clima afetivo na

família, os valores familiares, o ambiente intelectual, o sistema de normas

(KAPFERER, 1999).
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Ao apresentar os três modelos, se percebe que a concepção de uma

criança crítica parte do princípio de que a criança analisa a informação fria e

objetivamente, apenas. O modelo manipulatório argumenta que a criança toma

suas decisões baseando-se apenas na emoção. Porém, há situações em que

não acontece uma coisa nem a outra. Na verdade, na maioria dos casos existe a

consideração, por parte da criança, de emoções e argumentos racionais para a

tomada de decisão (KAPFERER, 1999).

3.2 Como os pais lidam com o discurso publicitário que chega às crianças

A maioria dos pais e mães nos tempos atuais têm a sensação de que não

passam tempo suficiente com os filhos, não como gostariam que fosse. Em muitas

famílias, a grande companhia das crianças é a TV, videogames e internet. Diante

deste cenários alguns pais acreditam, que as crianças que passam mais tempo

diante da mídia estão mais propensas a adquirir hábitos inadequados de

consumo.

O papel dos pais em relação ao consumo infantil é um assunto muito

interessante a ser tratado. É fácil alegar que os pais são os responsáveis por

impedir que seus filhos sejam expostos a essa prática de consumo excessivo,

sendo que eles também são vítimas da publicidade em muitos casos.

Schor (2009, p. 50) aponta: "o pessoal das agências de propaganda, bem

como os estudiosos externos, confirmam o caráter anti adulto das campanhas

infantis”. Barber (2009. p.42) reforça essa ideia afirmando que:

Especialistas em merchandising os atraem para fora de casa para levá-
los a um mundo consumista adulto onde sua inocência os torna
especialmente vulneráveis à bajulação comercial. Aqui, a liberação
significa abrir butiques para crianças e lojas da Disney e da Warner
Brothers como territórios livres de adultos. Isto significa organizar o
espaço no shopping center de modo que as lojas para jovens estejam em
andares (ou setores) diferentes, para que eles façam compras separados
de seus pais.

O distanciamento de adultos e crianças é uma vantagem para as grandes

empresas. A criança se sente dona de si e toma suas próprias decisões de
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consumo, se tornando assim um alvo fácil para manipulação, o que pode ser

compreendido pela seguinte passagem:

A criança inserida numa comunidade familiar é um comprador pobre – um
consumidor incapacitado, forçado a se curvar a “guardiões” como mamãe
e papai. Mas a criança liberada pelo marketing para se tornar um
“indivíduo” de quatro anos de idade torna-se um consumidor apto, capaz
até mesmo de “influenciar” a renda despendida pelos pais subordinados.
Aqui, a criança é autônoma num sentido técnico, na medida em que – no
que diz respeito ao shopping com área para crianças – ela está sozinha e
livre da orientação dos pais. Mas, na verdade, sua autonomia a deixa
vulnerável, desprotegida e suscetível à manipulação externa (BARBER
2009, p. 43).

Essa publicidade voltada para o público infantil nos mostra que os pais não

são aliados das crianças, e que elas devem agir por si só. Porém, os marqueteiros

não assumem que estão deixando os adultos de “mãos atadas” para lidar com tal

situação, como afirma Anézio e Schor explica isso,

Os marqueteiros se defendem das acusações de uma postura anti
adultos com o argumento de que estão promovendo o empoderamento
das crianças. Porém, a crítica conservadora vê deslealdade na
ridicularização dos adultos. Onde quer que nos encaixamos nesse debate
é importante reconhecer a natureza associativa da mensagem: crianças e
produtos estão alinhados em um mundo grandioso e alegre, enquanto
professores, pais e adultos habitam um mundo de opressão, banal,
monótono, insípido e triste. A lição para as crianças é a de que os
produtos, e não seus pais, são quem de fato estão ao seu lado (SCHOR
2009, p. 51).

A publicidade tende a passar a mensagem de que as crianças devem ter

opiniões relevantes e ser responsáveis pelas decisões de consumo da família.

“Hoje, os marqueteiros criam conexões diretas com as crianças, isolando-as dos

pais e, às vezes, contrariando-os. A nova regra é que crianças e marqueteiros

unam as forças para convencer os pais a gastarem dinheiro” (SCHOR, 2009, p.

195).

As crianças desempenham esse papel crucial nas decisões de compra

dentro de casa. O consumo infantil não fica preso a brinquedos ou produtos

relacionados diretamente com esse público, ele se estende para diversos tipos de

produtos, inclusive os que não são direcionados para seu consumo direto, como
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carros, eletrodomésticos, apartamentos, entre outros. McNeal (2000, p. 11) mostar

isso:

Hoje se considera as crianças como consumidores de todos os tipos de
serviços e produtos. As crianças representam um mercado primário de
consumidores que gastam seu próprio dinheiro conforme seus desejos e
necessidades; um mercado de influência que orienta o gasto do dinheiro
de seus pais em benefício próprio, e um mercado de futuro de todos os
bens e serviços que, se cultivados desde então, proporcionarão um fluxo
constante de novos consumidores.

E de fato, os pais estão cada vez mais buscando a opinião de seus filhos

antes de efetuarem suas compras. Assim como apontado por Schor (2009, p. 23),

“a comercialização da infância, de acordo com as explicações articuladas pelos

marqueteiros, é dirigida pelo fato de que as crianças têm acesso a mais dinheiro e

mais voz nas decisões”.

Os pais têm uma rotina que não os deixa em uma posição confortável. Por

estarem trabalhando fora de casa o dia inteiro, tentam compensar essa ausência

com compra de presentes para seus filhos. Santos (2009, p. 84), levanta essa

discussão quando afirma que

[...] a utilização das “babás eletrônicas”, ou de outra forma, do uso
indiscriminado e também incentivado pelas famílias de recursos
eletrônicos, como a televisão, o computador e o videogame a fim de
passar o tempo, enquanto os pais ocupam-se com os afazeres
domésticos e profissionais. (SANTOS, 2009, p.. 84)

Essa abordagem adotada por muitas vezes pelos pais, acaba estimulando

ainda mais o consumo infantil, e faz com que as crianças exigem mais e mais

consumir produtos. Santos (2009, p.84) explica isso:

Se, por um lado os pais precisam que os filhos se ocupem em frente aos
aparelhos eletrônicos, por outro a luta contra a televisão caracteriza-se
pela forma desleal com que estratégias são utilizadas para agradar as
crianças e, maciçamente, estimulá-las ao consumo.

Em seu TCC sobre o poder das influências das marcas no consumo de

crianças de diferentes classes sociais, na Universidade de São Paulo (USP),

Anézio (2015, p.20), afirma que "é realmente complexo compreender a posição
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que os pais devem adotar para reduzir a exposição das crianças ao universo

consumista”. Algumas indagações sobre este assunto são também levantadas de

forma pertinente por Schor (2009, p.173):

Essas estratégias sugerem que se questione se as representações que o
marketing faz de pais e filhos têm efeitos nas relações reais da vida
familiar [...] crianças que estão mais expostas às estratégias de
contraposição de pais e filhos (anti adultismo) desenvolvem atitudes mais
negativas com relação aos seus pais? A utilização pelo marketing do
“fator de persistência” das crianças faz com que elas vejam os pais como
um impedimento, um entrave para a aquisição de objetos? Ou são as
personificações dos pais apenas aspectos divertidos da propaganda,
para os quais as crianças e os adultos não atentam seriamente?

A discussão sobre as relações entre pais, crianças e o marketing é

polêmica e, também, difícil de se adotar um posicionamento sobre qual postura

seria a mais adequada. Isto é, como proteger as crianças dos efeitos negativos

oriundos de uma sociedade orientada ao consumo (BAUMAN, 2008), sem criar

constrangimentos e/ou exclusões sociais entre seus amigos de escola, por

exemplo? Deste modo, Schor (2009, p.197) sugere que, "examinando o horizonte

dos negócios, parece que atingimos um ponto a partir do qual não podemos

simplesmente responsabilizar os pais".

3.3 Influência do ambiente escolar

Em teoria a escola deveria ser um ambiente dedicado unicamente ao

aprendizado, onde as crianças são expostas a conteúdos didáticos que sejam

capazes de ajudar em sua formação educacional. Porém na prática não é assim

que funciona, o marketing percebeu que na escola o local mais do que adequado

para difundir suas propagandas deliberadamente, tal como Schor (2009,p.86)

trata:

As escolas sempre foram um alvo preferencial para os marqueteiros. Elas
estavam mais ou menos isoladas, afastadas da propaganda, um raro
caso de “ilha protegida da bagunça” no mar da mensagem comercial.
Professores e diretores escolares desfrutavam de muita confiança e
autoridade, e os produtos que apareciam endossados pelo seu
imprimátur beneficiam-se de fato do seu selo de aprovação. Finalmente,

39



e o mais importante, os estudantes estavam cada vez mais próximos de
se tornar uma audiência cativa como os publicitários jamais sonharam.

O meio mais eficiente encontrado pelos profissionais de marketing para

adentrar no universo das escolas foi o uso da tecnologia. O discurso era de que os

métodos convencionais de ensino acabavam por deixar a educação de certa

forma arcaica, e o acesso à tecnologia era necessário para que os jovens

pudessem obter a melhor formação possível. Junto a esse fato, a falta de

recursos, principalmente em escolas públicas, para a compra de material e livros

foi um impulso para a entrada da tecnologia nesse universo.

Empresas patrocinavam computadores, câmeras de vídeo, equipamento

audiovisual, dentre outros recursos. Dessa forma, seu acesso aos jovens era

garantido e facilmente justificado. Essa assertiva é tratada por Klein (2004, p. 112),

ao comentar que:

Como muitos especialistas em educação assinalaram, os benefícios
pedagógicos que a tecnologia leva para a sala de aula são na melhor das
hipóteses dúbios, mas permanece o fato de que os empregadores estão
clamando por diplomados com treinamento em tecnologia e é possível
que as escolas particulares em determinada rua ou em toda a cidade
sejam equipadas com o que há de mais moderno em engenhocas e
brinquedos. Nesse contexto, parcerias e acordos de patrocínio com as
empresas têm parecido com muitas escolas públicas, particularmente
aquelas situadas nas áreas mais pobres, o único meio possível de aderir
à alta tecnologia. Se o preço de se modernizar é permitir publicidade nas
escolas, prossegue o raciocínio, então os pais e professores terão de
engolir.

As grandes empresas buscam levantar argumentos que deem sentido à sua

entrada nos ambientes escolares. Dessa forma, é possível “provar” para a

sociedade que há todo um propósito para esta invasão. Um dos discursos

abordados pelas grandes empresas para sua entrada no ambiente escolar é

transcrito por Klein (2004, p. 113):

É claro que as empresas que avançam pelos portões das escolas nada
têm contra a educação. Os estudantes devem sem dúvida aprender,
dizem eles, mas por que não ler sobre nossa empresa, escrever sobre
nossa marca, pesquisar suas marcas preferidas ou apresentar um projeto
para nossa próxima campanha publicitária? Ensinar os estudantes a
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construir consciência de marca, como essas corporações parecem
acreditar, podem ser dois aspectos do mesmo projeto.

As grandes marcas tiveram cautela ao adentrar no universo das escolas.

Pouco a pouco foram tomando espaço, sem dar brecha para qualquer movimento

de resistência significativo. Ademais, os próprios pais e professores se sentiram

preocupados com a invasão do espaço educacional pelas corporações. Como dito

por Klein (2004, p. 126):

Muitos pais e educadores não viam lucro nenhum na resistência [...]
crianças de hoje são tão bombardeadas com nomes de marca que
parecia que proteger os espaços educacionais da comercialização era
menos importante do que os benefícios imediatos de encontrar novas
fontes de financiamento.

Não só o governo deve ser incumbido da difícil tarefa de afastar o marketing

do ambiente escolar. Evidentemente, uma regulamentação para restringir o

acesso das campanhas publicitárias nas escolas seria um passo primordial.

Porém, não devemos nos isentar de nossa responsabilidade de pais e cidadãos

para repelir os estímulos ao consumismo de um ambiente tão importante na vida

de nossas crianças, afinal devemos compartilhar da indignação de Schor (2009, p.

117) em seu desabafo de que “é de admirar o fato de uma empresa comercial

conseguir permissão do conselho escolar, de diretores e professores”.
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4. METODOLOGIA

Neste capítulo é apresentada a metodologia utilizada para conduzir a

pesquisa. São apresentados, também, os instrumentos para coleta e análise de

dados tendo em conta o problema de pesquisa proposto.

4.1 Definição do método utilizado na pesquisa

Diante do problema de pesquisa que este TCC se propõe a responder, bem

como os seus objetivos geral e específicos, optou-se por utilizar uma metodologia

descritiva com análise mista dos dados. Descritiva porque, além da construção de

um referencial teórico baseados em autores e pesquisas da área, são

apresentadas descrições reflexivas sobre as opiniões e percepções dos pais das

crianças acerca da influência das marcas no comportamento de consumo de seus

filhos dentro de casa (como os pais percebem que as crianças recebem as

publicidades e lidam com isso).

Segundo Gil (2010), a pesquisa descritiva tem como objetivo analisar

características de determinados grupos: sua distribuição por idade, sexo,

procedência, nível de escolaridade, estado de saúde física e mental etc.

Incluem-se nesse tipo de pesquisa aquelas que têm o objetivo de levantar

opiniões, atitudes e crenças de uma determinada população/amostra. Também

são pesquisas descritivas aquelas que visam descobrir a existência de

associações entre variáveis como, por exemplo: pesquisas mercadológicas,

pesquisas de opinião e pesquisas de levantamento sócio-econômico. Uma das

características desse tipo de pesquisa é a técnica de coleta de dados ser realizada

através de questionários (GIL, 2010).

Observa Andrade (2003, p. 124) que as "pesquisas descritivas são

habitualmente solicitadas por sociedades empresariais, institutos pedagógicos e

partidos políticos, com o fito de detectar um determinado padrão na coleta de

dados". É notório que o universo classificatório das pesquisas é muito tênue, razão

pela qual as pesquisas descritivas aproximam-se muito das exploratórias quando

assumem uma forma mais simples. No entanto, em outros casos, se aproximam
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das explicativas, quando ultrapassam a identificação das relações das variáveis,

procurando estabelecer a natureza dessas relações (GIL, 2002). Em síntese, as

pesquisas descritivas, em suas diversas variações, trabalham sobre dados ou

fatos colhidos da própria realidade, justamente, o que se propõe com esse TCC.

Para a coleta de dados de dados optou-se por utilizar um questionário

online enviado para pais e mães de crianças entre 3 a 12 anos. O questionário foi

criado no Google Forms, com 12 perguntas construídas pelo pesquisador e

baseadas na fundamentação teórica já apresentada. Esse recurso é fundamental

para descobrir como os pais percebem o processo de recepção das crianças em

relação ao conteúdo publicitário, bem como eles lidam com isso em casa.

Ao responder o questionário os participantes deram seu consentimento de

uso dos dados, de forma anônima.

Para a análise desses dados se escolheu o método misto que envolve tanto

um olhar quantitativo como qualitativo. Segundo Creswell e Clark (2011) os

métodos mistos como um procedimento de coleta, análise e combinação de

técnicas quantitativas e qualitativas em um mesmo desenho de pesquisa.

4.2 Técnica de coleta de dados

A instrumentalização de coleta de dados se deu em uma etapa. Foi feita

através de um questionário online, disponibilizado no Google Forms, composto por

12 perguntas com a possibilidade de respostas fechadas (marcar). Ele foi

respondido por 40 pessoas. A amostra de respondentes foi formatada por

conveniência, através de convites do próprio pesquisador através do Whatsapp de

pessoas conhecidas e acessíveis no seu ciclo de amizade, utilizando apenas os

critérios de que os participantes deveriam ser pais (ter ao menos um/a filho/a) e as

crianças deveriam ter de 3 a 12 anos.

Para cada questão apresentada no questionário serão produzidos gráficos

automatizados do próprio Google Forms, no sentido de facilitar a visualização de

ocorrências e frequências de respostas dos participantes (quantitativo) como, por

exemplo: os tipos de produtos mais anunciados, os canais de comunicação mais
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utilizados pelas crianças e demais detalhes sobre esse processo de recepção da

publicidade.

4.3 Instrumentos de análise de dados

Com base nas respostas dos participantes do questionário e dos gráficos

gerados pelo Google Forms, serão apresentados índices de respostas de forma

quantitativa e, principalmente, aprofundada a análise de cada questão de uma

forma qualitativa, procurando interpretar o que os pais desejavam indicar acerca

das influências das marcas no consumo de seus filhos dentro de casa. Assim,

uma técnica de análise mista se configura para um melhor entendimento e

interpretação dos dados originados pelo questionário.
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5. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS

Nesta parte do trabalho são apresentados os dados empíricos coletados

junto aos 40 pais que participaram, de forma voluntária, da pesquisa. Assim, além

de apresentar dados quantitativos e qualitativos relativos às respostas desses

participantes, também são realizados cruzamentos e reflexões com as teorias

previamente apresentadas no capítulo de fundamentação teórica deste TCC.

Além de apresentar os dados procura-se realizar um exercício crítico de

análise dos dados e compreender de que forma as ações de publicidade

influenciam seus filhos (as crianças) dentro de caso, a partir da sua percepção.

Na primeira pergunta do questionário (ver Apêndice 1), na qual era

perguntado quantos filhos(as) eles têm, os 26 pais dos 40 que responderam,

totalizando 65% dos participantes, disseram que tinham apenas 1 filho(a). Já os

pais que têm 2 filhos(as) totalizam 15% dos participantes, enquanto que os pais

com 3 filhos(as) ou mais representam 20% da amostra de pesquisa (Figura 1).

Figura 1 - Pergunta sobre a quantidade de filhos na família

Fonte: dados da pesquisa coletados através do Google Forms (2021).

Num primeiro momento considera-se esse índice interessante, pois há

algum tempo era frequente as famílias serem compostas por mais do que um filho

em casa. Hoje, e em específico nessa amostra de pesquisa com 40 famílias, se

tornou cada vez mais comum pais terem somente um filho e isso se dá por
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diversos motivos, sendo aspecto econômico fator relevante para esse fenômeno.

Aqui, também entende-se que a precariedade do mundo laboral e os baixos

salários são agentes motivadores para a decisão em muitas dessas famílias não

terem dois ou mais filhos.

A segunda pergunta, ainda relacionada ao perfil da amostra, e não ao

comportamento de consumo, procurou compreender qual era a idade das crianças

nessas famílias. Mais de 50% dos participantes indicaram que têm filhos entre 3 a

5 anos de idade, o que representa um volume significativo de respondentes. Por

sua vez, também representativo na amostra de pesquisa, 41% indicaram que têm

filhos entre 9 a 12 anos. Somente 7% informaram que seus filhos têm entre 6 a 8

anos (Figura 2)

Figura 2 - Pergunta sobre a faixa etária das crianças
(filhos) dos respondentes.

Fonte: dados da pesquisa coletados através do Google Forms (2021).

Ao serem questionados sobre o tempo de uso dos dispositivos que dão

acesso aos conteúdos midiáticos (televisão, tablet, computadores, celular, etc.),

48% dos participantes responderam que seus filhos passam mais de 4 horas por

dia mexendo em aparelhos interativos ou em frente à televisão, o que representa

uma carga horária semelhante a meio turno de um dia (tarde ou manhã). Também,

28% deles indicaram que as crianças passam de 3 a 4 horas por dia, sendo que
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17% indicaram menos de 3 horas por dia e, curiosamente, apenas 7% deles

confirmaram que seus filhos(as) não utilizam diariamente esses dispositivos

(Figura 3).

Figura 3 - Pergunta sobre o tempo de uso de dispositivos midiáticos por dia

Fonte: dados da pesquisa coletados através do Google Forms (2021).

Como visto, previamente na fundamentação teórica deste trabalho, por

vezes, basta apenas uma exposição de 8 segundos à um anúncio publicitário ou

fala de influenciador digital para que uma criança seja impactada e,

consequentemente, seja influenciada, no sentido de despertar o desejo em

adquirir um produto, comer um alimento ou vivenciar uma experiência de diversão,

entretenimento e serviços as marcas anunciantes (PATEL, 2019). Especificamente

no caso dos influenciadores mirins, o simples contato com as falas dessas

webcelebridades, já pode ser motivo para que as crianças associam as

recomendações, dicas e sugestões de consumo a algo positivo, necessário ou

desejado (PINHEIRO et. al, 2014; HELDT; ZILLES BORBA, 2018).

Heldt e Zilles Borba (2018) nos mostram um interessante exemplo dessa

influência quando falam sobre o canal “Planeta das Gêmeas”, produzido por

youtubers mirins para o público infantil. No exemplo, os autores comentam sobre o

aproveitamento da grande visibilidade midiática e do aumento acelerado do
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número de seguidores dessas irmãs gêmeas no Youtube, em poucos anos. Ainda,

os autores destacam que, conforme essa visibilidade foi aumentando, o canal das

meninas foi aumentando o número de publicidade de produtos, por vezes com a

sua própria marca, incentivando as crianças a terem ou desejarem ter os mesmos

objetos que elas apresentam em cada um dos seus episódios.

A quarta questão procurou auxiliar o pesquisador a compreender quais as

plataformas que as crianças - os filhos dos respondentes - mais acessavam para

ver conteúdos audiovisuais. Nessa questão, os pais poderiam marcar até duas

opções de respostas numa lista com sugestões. Diagnosticou-se que 85% dos

respondentes indicaram o Youtube como principal plataforma de conteúdo, sendo

que 70% deles indicaram outras plataformas de streaming como uma das

preferências da criançada (ex: Twitch, Gloob, etc). A televisão por assinatura foi

assinalada por 12% dos pais, logo depois vem os sites de jogos online com 10%,

Instagram com 2% e o Tik Tok com 1%.

O que mais surpreendeu ao olhar para os dados coletados é que nenhum

dos participantes marcou a opção TV aberta (Figura 4). Isso pode ter haver com a

diminuição da programação e variedade de programas infantis e educativos na

grade dos canais abertos e, ainda, à facilidade de escolher os programas,

episódios e horários desejados nas plataformas online (personalização da

experiência) (MAGALHÃES, 2017; PATEL, 2019). Os filmes e seriados do

influenciador digital Lucas Netto são um exemplo dessa facilidade de busca por

conteúdo personalizado, a qualquer hora do dia e qualquer dia da semana, sem a

necessidade do usuário/espectador se adaptar a uma grade de programação de

emissoras (PINHEIRO et. al, 2014; MAGALHÃES, 2017).

Figura 4 - Pergunta sobre as principais plataformas
em que as crianças assistem conteúdo.
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Fonte: dados da pesquisa coletados através do Google Forms (2021).

Em 2015, o jornalista Laurindo Lalo Leal Filho escreveu, com preocupação,

em sua coluna na Carta Capital: “os programas infantis estão desaparecendo da

TV aberta brasileira”. No texto, ele esclarece a relação entre o fim da programação

infantil e a proibição à publicidade infantil. Explicou que o desprezo das emissoras

pela programação infantil é bem anterior à Resolução 163 do Conanda (de abril de

2014) que reforçou a proibição da publicidade dirigida às crianças (LEAL FILHO,

2015).

Aqui nos parece haver um indicativo dos pais que participaram da pesquisa

de que, realmente, ao longo dos anos a televisão brasileira aberta deixou de ser

um canal preferencial das crianças das novas gerações para consumir conteúdo

midiático de entretenimento ou educativos (STRASBURGER, WILSON; JORDAN,

2011). Segundo Alcântara e Guedes (2014), a substituição dos programas infantis

no período vespertino e depois no matinal por programas de entrevistas, culinária

e variedades foi acontecendo de forma gradativa em todas as emissoras. Isto é, a

fala dos pais entrevistados coincide com a teoria apresentada por Strassburger,

Wilson e Jordan (2011) ou Alcântara e Guedes (2014), de que TV aberta foi

deixando de lado a programação infantil que ficou restrita aos canais por

assinatura. De uma forma empírica, com base em observações diárias do próprio
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pesquisador, pode-se indicar que apenas o SBT e a TV Cultura mantêm

programação infantil diária, seja com desenhos animados, programas ou novelas.

E, na Record e na Band, apenas alguns desenhos animados são exibidos nos fins

de semana.

A quinta pergunta da pesquisa trouxe um complemento à questão anterior,

quando os pais foram questionados sobre quais os programas que seu filho(a)

mais assiste. Aqui, alinhado ao que já havia sido diagnosticado na questão

anterior (sobre as plataformas), os canais do Youtube e os desenhos animados em

plataformas de streaming ou televisão por assinatura representaram 85% das

respostas, sendo exatamente a metade para cada uma delas (42,5%). Por sua

vez, os jogos online também foram representativos nessa pesquisa, com um

índice de 15% dos pais informando que os filhos acessam sites com esse tipo de

conteúdo.

Figura 5 - Pergunta sobre os tipos de
programas e conteúdos que os filhos consomem.

Fonte: dados da pesquisa coletados através do Google Forms (2021).

Na sexta pergunta, agora sim mais direcionada aos aspectos de persuasão,

discurso e influência da publicidade no consumo dos seus filhos, foi questionado

de que forma eles percebem que os anúncios publicitários surgem com

argumentações em meio ao momento de entretenimento e consumo de conteúdo
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midiático de seus filhos. Aqui, 23 dos 40 participantes, mais de 60% da amostra da

pesquisa, marcaram a resposta de anúncios nos intervalos dos

programas/conteúdos. Para eles, esse é o principal formato de publicidade que

atinge e influencia seus filhos durante os seus momentos de consumo midiático

em casa. As falas dos influenciadores digitais foi a segunda resposta mais

marcada pelos participantes, contabilizando 15 pessoas, cerca de 39% dos

participantes. Segundo eles, o discurso de proximidade, de recomendação e de

uma certa validação da qualidade de produtos e serviços por parte desses

influenciadores, é uma técnica de publicidade velada que facilmente influencia os

desejos de consumo das crianças. Como já dito por Patel (2019), o uso de

celebridades, como youtubers, cantores e apresentadores do mundo infantil é

usado diversas vezes como uma estratégia, para que crianças se sintam atraídas

pelos produtos/serviços e façam com que seus pais comprem.

Ainda nesta sexta questão, foram registrados que os blocos comerciais e

anúncios pré programas, foram assinaladas 9 vezes (23%) e 6 vezes (15%)

respectivamente (Figura 6).

Figura 6 - Pergunta sobre a percepção dos pais acerca da presença de
discursos publicitários nos programas assistidos pelas crianças

Fonte: dados da pesquisa coletados através do Google Forms (2021).
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Numa sétima questão, quando perguntados sobre o grau de impacto que a

publicidade de um produto ou serviços, vista pelos seus filhos durante os

programas de entretenimento e educativos preferidos, verificou-se que 30% dos

pais entendem que essa é uma prática normal nesses ambientes

comunicacionais. Inclusive, muitos deles indicam que aprovam os produtos

publicitados e que é corriqueiro seus filhos se referirem a tais produtos como um

objeto de desejo. Por sua vez, 27,5% dos participantes da pesquisa acreditam que

seus filhos têm um baixo grau de impacto e influência, indicando que as crianças

até gostam dos produtos, mas em casa não se referem a eles como um objeto de

desejo. Vemos aqui, também, que 7 dos 40 pais (17,5%) responderam que seus

filhos não são impactados com as publicidades; enquanto que 15% dizem que têm

bom impacto e que se seus filhos realmente pedem esses produtos, mas apenas

em datas comemorativas. Apenas 10% afirmaram que seus filhos são altamente

impactados por comerciais e que imediatamente após assistirem um anúncio

publicitário já, automaticamente, se direcionam para os seus pais em casa e

pedem para comprar os produtos, mostrando-os nas telas dos dispositivos.

Figura 7 - Pergunta sobre o impacto da publicidade
e a produção de desejo de consumo.

Fonte: dados da pesquisa coletados através do Google Forms (2021).
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A oitava pergunta era sobre quais produtos possuem um maior impacto na

formação de desejo de consumo/compra dos filhos. Foram 24 dos 40 participantes

(60% da pesquisa) que marcaram a opção de 'brinquedos' como aquele produto

que seus filhos mais pedem. Os jogos eletrônicos e videogames também tiveram

forte presença no desejo de consumo, conforme percepção dos pais, sendo que

eles representaram 50% das respostas. Alguns respondentes marcaram a opção

roupas (17,5%) como produtos que têm um impacto na formação de compra. As

viagens e alimentação também foram citadas, respectivamente, com 12,5% e 10%

das respostas. Aqui é interessante verificar as ideias de Patel (2019), pois os

produtos que têm personagens conhecidos pelas crianças, aumentam esse

interesse e, realmente, têm um impacto maior do que produtos generalistas. Por

isso, talvez, que os brinquedos e as roupas atraiam mais a atenção das crianças

que serviços como a viagem, conforme a percepção dos seus pais, pois estes

últimos não estariam relacionados com personagens do universo infantil (Figura

8).

Figura 8 - Pergunta sobre os tipos de produtos/serviços
que têm maior impacto na formação de desejo de compra das crianças

Fonte: dados da pesquisa coletados através do Google Forms (2021).
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A nona pergunta do questionário com os pais foi sobre o fato de levarem

os seus filhos ao mercado ou locais de compra de produtos, no sentido de verificar

que essa participação das crianças no ponto-de-venda poderia gerar alguma

influência de compra que foi previamente despertada pelas publicidades infantis

às quais elas foram expostas. Foram 75% dos participantes da pesquisa que

responderam que sim, pois levam as crianças ao mercado, lojas e locais de

compra de produtos, sendo que 25% indicou que não têm esse hábito (Figura 9).

Figura 9 - Pergunta sobre a participação da criança
nos hábitos de compra (mercado) com os pais

Fonte: dados da pesquisa coletados através do Google Forms (2021).

Na décima pergunta, os 40 participantes foram questionados sobre o grau

de influência das crianças no momento da compra. Isto é, se eles vão até o

supermercado, shopping, lojas e demais pontos-de-vendas com seus pais, de que

forma eles participam nesse processo de compra. Aqui, nota-se que independente

do poder de persuasão, convencimento ou ludicidade das marcas através dos

seus apelos publicitários nas plataformas e programas que as crianças costumam

assistir em casa, os pais consideram-se os tomadores de decisões finais. Esta

reflexão é balizada pelos 57% dos respondentes, que indicaram que as crianças,

apesar de serem impactadas pelas publicidades e até mesmo pedirem alguns

desses produtos que foram anunciados, não levam em consideração esses
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pedidos e que a influência dos seus filhos no ponto-de-venda é baixa. Por sua vez,

32% indicaram que as crianças possuem um razoável influência, sendo uma

possibilidade permitir que elas atuem enquanto influenciadoras para a tomada de

decisão final em relação à compra de produtos, em especial brinquedos e

alimentos. Apenas 10% disseram que sempre levam em consideração os

argumentos e pedidos dos seus filhos. Segundo McNeal, "hoje se considera as

crianças como consumidores de todos os tipos de serviços e produtos", incluindo

aqui suas percepções e falas em relação aos produtos dos adultos. Isto é, McNeal

(2000) argumenta que desde o final do século 20, as famílias estão mais abertas

aos diálogos conjuntos. Entretanto, em nossa amostragem de pesquisa, isso não

se confirmou, pois apenas 10% dos pais realmente afirmaram levar em

consideração a influência de seus filhos no ato da compra (Figura 10).

Figura 10 - Pergunta sobre a influência das crianças
(filhos) na hora das compras

Fonte: dados da pesquisa coletados através do Google Forms (2021).

Na décima primeira questão, quando perguntados para indicar numa

escala de 1 a 5 (sendo 5 indicativo de mais e 1 de menos), qual a situação mais

usual na sua experiência de compra dos pedidos de seu filho, sendo 5 comprar

sempre que pede e 1 nunca comprar o que pode, 60% dos pais compra somente

às vezes quando seus filhos pedem, 22,5% dos pais 4 costumam comprar com
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boa frequência, 15% já compraram, mas é raro fazerem isso. Apenas 1

participante dos 40 afirmou que sempre compra o que os filhos pedem. Por sua

vez, nenhum participante marcou a opção de que nunca compra o que os filhos

pedem. Sobre essas influências, Santos (2009) traz uma visão de que alguns pais

e mães, por estarem trabalhando fora de casa o dia inteiro, por vezes, tentam

compensar essa ausência com compra de presentes para seus filhos, por isso

tendem a ceder mais ao pedidos de seus filhos.

Figura 11 - Pergunta sobre as situações mais usual durante
a experiência de compra dos pedidos das crianças

Fonte: dados da pesquisa coletados através do Google Forms (2021).

Como última pergunta, questionamos os pais sobre a reação dos filhos ao

ouvirem um não e 47,5% deles afirmam que seus filhos entendem bem, 42,5%

não gostam mas aceitam, 5% não gosta e chora e os outros 5% não entendem

muito bem (Figura 12).

Figura 12 - Pergunta sobre as reações das crianças ao terem
seu pedido de compra negado.

56



Fonte: dados da pesquisa coletados através do Google Forms (2021).
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse trabalho abordou o tema publicidade infantil e o consumo dentro de

casa. Para tal, usou-se de uma pesquisa descritiva com análise mista dos dados,

buscando entender a percepção dos pais em relação à influência da publicidade

no comportamento de consumo de seus filhos(as) dentro de casa.

Primeiramente se apresentou o tema de pesquisa - a publicidade e o

consumo infantil - introduzindo o assunto e trazendo a relação da influência que

as marcas exercem nesse público. O desenvolvimento da pesquisa pautou-se no

fato de que as marcas têm grande influência no consumo infantil e, por isso,

buscou-se descobrir quais são os meios que essa influência é vista e qual a

recepção das crianças, a partir do entendimento de seus pais. Essa construção se

deu em três capítulos, cada um trazendo uma abordagem de assuntos

relacionados ao tema.

Com o exercício de levantamento bibliográfico foi possível compreender os

aspectos básicos, as consequências da exposição das crianças e as leis

existentes no universo da publicidade infantil. Isso nos fez compreender que

existe, sim, uma tendência para as marcas deslocarem cada vez mais seus

esforços de comunicação com mensagens direcionadas às crianças. Nesta etapa

também foi possível aprender que, até os 12 anos de idade, as crianças não têm

formado seus pensamentos críticos, ficando mais vulneráveis aos apelos

comerciais que muitas vezes chegam nelas de forma velada (ex: influenciador

digital, influenciador mirim). Sobre a sociedade do consumo, também foi possível

verificar que a recepção da publicidade pelas crianças ocorre em quase todos os

ambientes a que têm acesso. Os meios são diversos: rádio, outdoors, revistas,

colegas, entre outros de uma lista grande demais para ser citada.

Com a condução da etapa prática da pesquisa - o questionário com os 40

pais - pode-se concluir que as marcas exercem, sim, uma influência poderosa

sobre as intenções e comportamentos de consumo das crianças dentro de casa,

não sendo apenas visto a presença de produtos e serviços específicos do

consumo do público infantil, mas também algumas marcas focadas em
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mercadorias para o público adulto (os pais) que de alguma forma atingem as

crianças (seus filhos), pois estas são vistas como influenciadores do processo de

decisão de compra no núcleo familiar. Também, concluiu-se que as marcas mais

conhecidas, como títulos de desenhos, seriados ou demais franquias

reconhecidas pelo grande público, possuem uma influência e impacto mais

relevante no universo dos 40 participantes desta pesquisa, sendo algo que os pais

e filhos indicam criar desejo de consumo, e não apenas uma necessidade de

consumo. Ainda, os influenciadores digitais, canais na web, games e demais

meios de comunicação digital também passaram a ser pontos de contato entre

marcas e consumidores infantis, conforme grande parte dos pais alegaram

durante a pesquisa.

Apesar de trazer uma imagem ruim da publicidade, acredito que ela tem

muitos pontos positivos e bem interessantes, trago como exemplo o comercial do

Baton, nos anos 90, onde uma criança de forma inocente brinca tentando

hipnotizar para que os pais comprem o chocolate para eles, eu quando criança

adorava pois achava que poderia fazer o mesmo, era um simples pedido de um

chocolate. Um dos efeitos bom da publicidade infantil é que ela permite que exista,

na grande mídia, espaços destinados às crianças. Uma hora de desenhos

animados é assistida basicamente por crianças; se um canal não puder veicular

propaganda para crianças nesse horário, para quê ofertar essa hora? Uma revista

infantil deriva parte de sua renda de propagandas; sem propagandas, menos

revistas infantis serão viáveis. Em consequência, cai também o financiamento de

programação infantil, pois há menos distribuidoras e veículos de informação

dispostos a pagar para poder veicular aquele conteúdo.
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APÊNDICE
APÊNDICE 1 - Estrutura do questionário de pesquisa aplicado com participantes
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