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RESUMO
Este estudo teve como problemática central identificar quais conhecimentos a escola e o
professor têm sobre marketing e propaganda dirigida à criança, a fim de que possam adotar
práticas efetivas de mediação e educação para as mídias. Nessa perspectiva, o estudo
investigou o discurso/ação publicitário dirigido à criança em idade escolar, da Educação
Infantil, Ensino Fundamental I e II; observou a escola como espaço comunicante e pesquisou
acerca dos saberes que professores reúnem sobre os elementos constitutivos do marketing e da
propaganda dirigida às crianças. No contexto, refletiu sobre a comunicação mercadológica na
contemporaneidade e sobre o apelo ao consumo de símbolos e de bens supérfluos. O método
de investigação adotado foi a pesquisa qualitativa, do tipo exploratória e descritiva, através de
observação sistemática do ambiente de duas escolas da rede particular de Ensino de Salvador
e de seu entorno, pesquisa documental, registros de imagens, aplicação de questionário a
professores das duas escolas selecionadas. A fundamentação teórica desse estudo se deu,
sobretudo, a partir dos referenciais sobre marketing, publicidade, propaganda, mídia,
mediação, indústria cultural, consumo, infância, formação do professor. A análise das
imagens registradas e a interpretação dos dados obtidos revelaram uma forte presença das
marcas na vida e no cotidiano das crianças; constatou-se a forte influência que as marcas têm
no consumo de elementos e na escolha de artefatos entre o público infantil; observou que a
escola constitui um espaço de promoção do consumo, através de ações publicitárias; observou
ainda que os professores desconhecem a legislação sobre publicidade e propaganda dirigida a
crianças e que muitas vezes não reconhecem o cunho mercadológico das ações promocionais
praticadas no ambiente escolar, criticam algumas práticas dessa natureza, mas ainda estão
distantes de conceberem uma mediação e uma prática pedagógica que atendam aos desafios
impostos pelo mundo da sedução publicitária. Ao final, sugerem-se a adoção de programas de
formação continuada e ações de mediação para o consumo consciente, que promovam no
espaço escolar um amplo debate sobre os temas aqui discutidos, e que envolvam escolas,
professores, alunos, famílias e comunidades do entorno.

PALAVRAS–CHAVE: Mídia - Educação - Publicidade - Marketing - Criança - Escola

Dantas, Elizabeth Carvalho. School, Child and the Enchanted World of Brands: teaching
challenge advertising seduction (with)text. 2012. University of Bahia - UNEB, SalvadorBA 2012.
ABSTRACT

This study was central problem identifying what knowledge the school and the teacher have
on marketing and advertising directed at children, so that they can adopt effective practices of
mediation and education to the media. In this perspective, the study investigated the speech /
action advertising directed to children of school age, from kindergarten, elementary school
and II; noted the school as a connecting space and researched about the knowledge that
teachers gather on the constituent elements of marketing and advertising to children. In the
context, reflected on the marketing communication in contemporary society and the appeal to
the consumption of symbols and luxuries. The research method adopted was the qualitative
research, exploratory and descriptive, through systematic observation of the environment of
two schools from private Education in Salvador and its surroundings, documentary research,
stock records, questionnaire to teachers of two schools selected. The theoretical basis of this
study mainly occurred, from references about marketing, publicity, advertising, media,
mediation, cultural industry, consumption, childhood, teacher training. The recorded images
of analysis and interpretation of the data revealed a strong presence of the marks in life and in
children daily; noted the strong influence that brands have on the consumption of elements
and the choice of artifacts among younger audiences; noted that schools are promoting space
consumption through advertising actions; also noted that teachers are unaware of the
legislation on advertising and marketing to children and often do not recognize the marketing
nature of promotional activities practiced in the school environment, some criticize such
practices, but are still far from designing a mediation and a pedagogical practice to meet the
challenges imposed by the world of advertising seduction. At the end, we suggest the
adoption of continuing education programs and monitoring activities for conscious
consumption, promoting at school a broad debate on the topics discussed, and involving
schools, teachers, students, families and surrounding communities.
KEYWORDS: Media - Education - Advertising - Marketing - Children - School
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1. INTRODUÇÃO

O ano era 1995. Local: uma conceituada escola de Educação Infantil, no Bairro do
Matatu, em Salvador. Cena: um grupo de crianças, com menos de três anos de idade, fazendo
uma apresentação em homenagem ao Dia das Mães. Tudo muito natural, não fosse pela
música tema e pela coreografia. Tendo ao centro uma garrafinha plástica de um suco
qualquer, as crianças tentavam se equilibrar com as perninhas entreabertas, enquanto iam
descendo e subindo ao som da música Na Boquinha da Garrafa, do grupo musical Companhia
do Pagode.

As vestes que enfeitavam as crianças eram pequenas saias coloridas, feitas de papel
crepom, sobrepostas ao short da farda. Enquanto as crianças arriscavam acertar a coreografia
de acordo com os passos ensaiados, algumas professoras, inclusive as diretoras, orgulhosas,
ficavam à espreita, observando e estimulando a evolução do grande feito cenográfico,
desenvolvido sigilosamente para o deleite das mães, que assistiam sorridentes ao espetáculo.
Apenas eu e outra mãe parecíamos estar incomodadas com o show.

Ano seguinte, minha filha já matriculada em outra escola, percebi que, durante as
festividades do ano letivo, a Companhia do Pagode, sua “garrafa”, e as coreografias de outros
grupos musicais do gênero, como É O Tchan e seu sucesso “Pau Que Nasce Torto” 1 também
participavam dos eventos, e as letras das músicas, bem como os passos das danças, eram do
conhecimento de quase todas as crianças.

Na ocasião, além das músicas cantas por esses grupos, as indumentárias, acessórios, e
diversos outros artefatos, coloridos e excêntricos, usados por suas dançarinas, viraram uma
verdadeira mania entre crianças, e passaram a ser amplamente divulgados na mídia, através de
programas, comerciais e telenovelas, e, consequentemente, comercializados em todo o país.

Tomando esse fato como ilustração, e aproximando o tema aos dias atuais, em que
outras músicas e outras coreografias semelhantes continuam adentrando o espaço escolar,
pode-se perceber que, além de ser disseminada pelas emissoras de rádio, a propagação dessa

1

Essa música se tornou conhecida a partir do refrão “segura o tchan”. http://letras.terra.com.br/e-o-tchan/1502891/
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categoria de produto está por toda a parte, inclusive nas escolas privadas ou públicas,
conforme se pode constatar no trecho da nota a seguir, publicada no site do programa
Universo Axé, da TV Aratu, cujo título é Universo Axé invade as escolas2:
A partir desta quinta-feira, 07, o programa Universo Axé será transmitido ao vivo
direto da escola estadual Manoel Devoto. O apresentador Alex Lopes levará toda a
estrutura da TV Aratu para fazer um programa especial. Semanalmente iremos
visitar uma escola para fazer a festa levando muita diversão e alegria. Fiquem
atentos a qualquer momento iremos invadir a sua escola. (Título da chamada no blog
da TV Aratu online: NÃO PERCA: Universo Axé invade as escolas 06/04/2011 15h53m).

Para além da promoção e difusão do entretenimento, é relevante pensar sobre os
motivos que levam um programa de TV, independente do segmento musical a que esteja
vinculado, a selecionar o espaço escolar como palco de promoção de suas atrações musicais.

Nesse sentido, questiona-se o que há na escola que serve de interesse aos promotores
de produtos da indústria cultural?3

Como toda indústria, a indústria cultural está atenta à distribuição de bens e retorno de
lucros. Assim sendo, a escola passou a constituir um espaço cobiçado pelas empresas, por
terem, ao mesmo tempo, diversas categorias de públicos consumidores – crianças, de diversas
faixas de idade, e adultos - todos ávidos por apreciar novos produtos, ganhar brindes e
participar de sorteios, e claro, serem fotografados, registrados e filmados, a fim de aparecer na
mídia, seja eletrônica (TV ou rádio) ou virtual4. Nessa perspectiva, todos se tornam cúmplices
das ações promocionais que ali podem ser (e são) desenvolvidas, como no caso do Programa
Universo Axé nas escolas 5.

A indústria cultural busca produzir produtos que tenham relevância comercial e que
conquistem o público consumidor com facilidade e rapidez, a fim de que possam ser
2

LevaNoiz, Raghatoni, Guig Ghetto, Black Style Parangolé, Pagodart, Fantasmão, Kortesia, Saiddy Bamba, Oz Bambaz, A
Bronkka, Psirico, são alguns dos grupos baianos de Pagode que participam do Programa Universo Axé Invade as Escolas.
Acesso em 18 de fev de 2012. http://www.aratuonline.net/universoaxe/index.php?menu=noticia&COD_NOTICIA=5690.
3
Segundo Freitag (2004), a indústria cultural tem a intenção de formar uma estética ou percepção comum voltada ao
consumismo, a partir da estandardização de elementos artísticos e culturais colocados à venda no mercado. Outros aspectos
da Indústria Cultural serão discutidos no decorrer desse estudo.
4
As mídias on line, via internet, que podem ser sites, blogs ou redes sociais de compartilhamento de imagens e vídeo, como o
Facebook ou Youtube.
5
Banda A Bronkka - Universo Axé nas escolas - Duque de Caxias http://www.youtube.com/watch?v=KZsFI_H4lgc (18-08-2011).
Banda New Hit - Universo Axé nas escolas - Pick UP (15-09-2011) http://www.youtube.com/watch?v=djjVqKsnhQY.
Recomenda-se assistir a todas as partes relacionadas, para se conferir as cenas das coreografias dos músicos, acompanhadas
pelas alunas e alunos. Acesso 19 de fev de 2012
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produzidos em larga escala. É assim que a comunicação de produtos de qualquer segmento,
como os da indústria fonográfica, tem contribuído consideravelmente para estimular o
consumismo entre as crianças. Desse modo, fabricantes de CDs, brinquedos, roupas,
acessórios, produtos de higiene, alimentos e bebidas, entre outros bens de consumo, estão
atentos aos movimentos que dizem respeito ao surgimento de uma nova categoria de público
consumidor, que, além do poder de compra, tem o poder da influência. Essa categoria são as
crianças, de todas as classes sociais.

Mas qual a implicação desse estudo com esse tema? Bem, notícias e elementos sobre a
promoção de produtos e o apelo ao consumismo fazem parte do meu dia-a-dia desde a década
de 80, quando, ainda recém ingressa no curso de Letras da Universidade Católica do Salvador,
iniciei a minha vida profissional na área de publicidade e propaganda, como estagiária no
Departamento de Marketing de um grande Shopping em Salvador, e em seguida, como
estagiária de redação em uma grande agência de publicidade. Desde então, a comunicação
mercadológica, a criação publicitária, a venda e o marketing são assuntos bastante próximos
de meu cotidiano profissional. Além da graduação em Letras Vernáculas, me graduei em
Comunicação Social, fiz especialização em Administração e Marketing, e diversos cursos de
extensão em áreas correlatas.

São cerca de trinta anos atuando em instituições públicas e privadas, sempre como
analista ou assessora de comunicação e marketing. Ministrar palestras e atuar em cursos de
formação também fez e faz parte de minha atuação profissional. Em 1993 fui trabalhar no
Banco Econômico, no Departamento de Marketing e Comunicação, onde atuei e coordenei até
o ano 2000 a área de Comunicação com o Cliente. Nesse ano abri a minha empresa de
consultoria e assessoria de comunicação e marketing e a mantive até o ano de 2012.

Em 1997, paralelamente à atividade no Banco, passei a atuar prestando assessoria de
comunicação e marketing para empresas, e tive a oportunidade de trabalhar com diversas
instituições de ensino em Salvador, especialmente da rede privada. As atividades envolviam
desde o planejamento à execução de ações integradas de comunicação, treinamento de
equipes, capacitação de professores, realização de eventos diversos, desenvolvimento de
projetos, peças publicitárias para rádio, TV e outras mídias.
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Durante esse tempo, participei de dezenas de eventos locais, nacionais e internacionais
na área de Marketing Empresarial e Marketing Educacional. Foi quando tive amplo acesso
aos mecanismos de marketing e vendas dos sistemas de ensino Positivo e Pitágoras, dos quais
cheguei a participar de diversos eventos e cursos de formação.

Em 2003, iniciei oficialmente a minha vida acadêmica como professora do Magistério
Superior, nos cursos de Gestão de Varejo e Comunicação Social da Unifacs6 (Publicidade e
Propaganda, Relações Públicas e Design), ministrando, entre outras, a disciplina de Ética e
Legislação, que ficou sob minha responsabilidade até o ano de 2009. Esse fato, aliado às
minhas atividades e projetos ligados à economia solidária e ao consumo consciente,
desenvolvidos em escolas públicas da Rede Municipal, através da Coordenação de Extensão
Comunitária da Unifacs7, desde 2006, mudou minha percepção e forma de atuação como
docente e profissional na área de comunicação e marketing, não apenas pelo tema Ética e
Consumo, o que por si só constitui grande relevância, mas, sobretudo por me possibilitar
algumas reflexões mais criteriosas sobre as implicações decorrentes da comunicação
mercadológica.

Foi durante a orientação de um trabalho de conclusão de curso, sobre a propaganda de
alimentos, que um tópico em especial me chamou ainda mais a atenção e me remeteu à cena
do Dia das Mães e à dança da Boquinha da Garrafa - a grande quantidade de propaganda e
mensagens publicitárias desenvolvidas e dirigidas especificamente ao público infantil. Desde
então, passei a estudar e pesquisar mais sobre o assunto e me deparei com situações que me
permitiram constatar como a propaganda pode atingir de maneira negativa, o público infantil.

O tema legislação em comunicação é amplo, e a propaganda dirigida à criança e ao
adolescente inclui a regulamentação de ações promocionais em escolas, obedecendo à lei
do Direito Civil, Administrativo, Constitucional e recomendações do CONAR (Conselho
Nacional de Auto-regulamentação Publicitária) 8. São leis, códigos, e recomendações jurídicas
dispostas em publicações técnico-científicas, em sites da internet, em livros, revistas
especializadas, que, a rigor, estão à disposição de todos os interessados em conhecer e discutir
o assunto. Porém, em que pese essa profusa distribuição de informação, percebi, a partir de

6

Unifacs – Universidade Salvador www.unifacs.br
http://engajamentocidadao.unifacs.br/index.php
8
http://www.conar.org.br/
7
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inúmeros trabalhos e pesquisas de campo, realizados por alunos, sob minha orientação, que
escolas e professores são simpáticos à propaganda de bens de consumo, de lazer,
entretenimento, alimentos, refrigerantes, entre outros itens, nos arredores e dentro das escolas.
E se tiver distribuição gratuita de brindes, ainda melhor. Em meio a toda essa (des)ordem
mercadológica, está a criança como público alvo.

Conhecendo as implicações provocadas nos adultos, derivadas da lógica do apelo ao
consumo desenfreado, consequência de uma comunicação mercadológica estrategicamente
persuasiva, e a partir de inúmeras leituras sobre o tema, questiona-se o que essa comunicação,
utilizando os mesmos artifícios convincentes, pode gerar em uma criança.

Esse assunto tem me provocado, e, nesse sentido, acredito firmemente ter sido
acertada a minha opção pelo objeto desse estudo, quando do meu aceite como aluna do
Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade da UNEB, o qual foi
pesquisar o discurso/ação publicitário dirigido à criança em idade escolar, a escola como
espaço comunicante e os saberes que os professores reúnem sobre os elementos constitutivos
do marketing e da propaganda dirigida às crianças.

A problemática central desse estudo foi identificar quais conhecimentos sobre os
assuntos relacionados ao marketing e à propaganda dirigida à criança, a escola e o professor
tem, a fim de que possam adotar praticas de mediação e educação para as mídias e seus
subprodutos.

As questões norteadoras que serviram como bases para a investigação foram:

A escola distingue/percebe as intenções comerciais das marcas, quando estas
desenvolvem ações promocionais em seus ambientes, a ponto de colaborar ou não para que
essas práticas ocorram?

O que o professor sabe acerca do universo da publicidade, das estratégias e táticas
persuasivas da propaganda dirigida às crianças, que permita distinguir uma ação promocional
de uma ação educativa?
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Os professores conhecem a extensão da influência da propaganda e do discurso/ação
sedutor das marcas nos desafios existentes em seu cotidiano docente?

Nessa perspectiva, os objetivos específicos foram:

Verificar a extensão da propaganda das marcas e seus derivados no ambiente escolar e
no entorno das escolas observadas;

Identificar e refletir sobre os saberes dos professores das escolas selecionadas acerca
dos temas relacionados à ideologia das marcas, ao marketing e à propaganda dirigida às
crianças.

Para aplicação do procedimento investigativo, além da coleta e análise de documentos,
registros de imagens, vídeos, textos e notícias relacionadas ao tema, foram realizadas diversas
visitas às escolas selecionadas, a fim de observar, registrar e historiar os indícios de
propaganda dirigida às crianças, em suas instalações internas e no seu entorno, além da
aplicação de questionário aos professores.

O processo de pesquisa de campo iniciou-se após visitas a algumas escolas públicas e
particulares de Salvador, para uma prévia seleção do lócus a ser investigado.

Após análise das informações previamente levantadas, e em consonância com o
professor orientador, acerca dos objetivos propostos, acessibilidade, entre outros aspectos,
optou-se por realizar a investigação em duas escolas da rede particular de ensino, localizadas
no bairro do Cabula, e consideradas de médio e grande porte, de acordo com o número de
alunos.

As duas escolas selecionadas desenvolvem ações promocionais e de propaganda,
possuem assessorias de marketing e pertencem a sistemas de ensino que atuam nacionalmente
(o Sistema Positivo e o Pitágoras), desenvolvem material didático (módulos, CDs, livros de
apoio) para escolas conveniadas, da Rede Privada e Pública, e estão constantemente na mídia,
promovendo seus produtos e serviços.
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Esse universo, portanto, contemplou escolas com diferentes números de alunos e
distintas em termos de estrutura física e acesso.

Os sujeitos da pesquisa foram coordenadores e professores da Educação Infantil,
Ensino Fundamental I e II, das respectivas escolas.

Para elucidar o tema proposto, este trabalho foi organizado em sete capítulos, sendo
que o primeiro, a introdução, apresenta o tema, o problema, os objetivos propostos para a
pesquisa, as questões norteadoras e a relevância deste estudo.

O segundo capítulo trata da evolução do mercado de bens e ideias, reflete sobre a
comunicação mercadológica na contemporaneidade, fala do apelo ao consumo e trata do
marketing e seus componentes e do composto mercadológico.

O capítulo três apresenta um cenário sobre o mundo encantado das marcas, do
processo de construção de marcas, da marca como identificação dos produtos, apresenta
aspectos do comportamento do consumidor de marcas, do consumidor infantil como público
alvo e dos artifícios de persuasão na propaganda dirigida à criança. Além de apresentar
elementos que demonstrem a influência das marcas e as consequências da superexposição da
criança à propaganda, a partir de temas como o efeito Lolita, o bullying, a violência na sala de
aula, a evasão escolar e a obesidade infantil.

O capítulo quatro aborda os aspectos legais do marketing e da publicidade dirigida à
criança, e discute à luz do Projeto de Lei número 5.921/01 e leis correlatas, o Código
Nacional de Auto Regulamentação Publicitária, apresentando dados sobre a proibição dessa
prática em alguns países.

No capítulo cinco são apresentados os percursos metodológicos adotados para a
investigação do tema proposto, bem como o tipo de pesquisa e os procedimentos utilizados
para a coleta dos documentos e das informações, os procedimentos de análise e leitura dos
elementos obtidos.

O sexto capítulo apresenta os resultados da pesquisa, a partir da análise e discussão da
investigação acerca dos saberes docentes aos temas relacionados à ideologia das marcas, ao
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marketing e à propaganda dirigida às crianças e seus fenômenos derivados, e relata as práticas
efetivas de mediação e intervenção crítica das escolas e dos professores frente aos discursos
midiáticos.

Traz também as informações obtidas na análise sobre a extensão da propaganda das
marcas e seus derivados nos ambientes e no entorno das escolas observadas e relaciona os
resultados da investigação às questões norteadoras.

Por fim, o capítulo sete, que traz os desafios e perspectivas à guisa de conclusão do
estudo realizado.

A escolha do tema relacionado à Mídia - Educação se justifica por diversas questões,
sobretudo pela contribuição aos estudos da Formação do Educador na Contemporaneidade,
especialmente na área do discurso midiático e suas implicações na formação dos sujeitos.

Embora haja diversos estudos e publicações nessa categoria, esse é um tema que não
se esgota, e é mister que haja uma constante reflexão e análise sobre esse objeto e seus temas
correlatos.

Assim sendo, esse trabalho poderia ser apenas mais um, dentre tantos outros que se
propõem a fazer essa investigação. Não obstante, percebe-se que, ante a sua importância
social, e das ilimitadas possibilidades de aproveitamento das variáveis e inferências
entrelaçadas nessa pesquisa, certamente seus resultados irão possibilitar novos olhares e
novos saberes aos docentes para o enfrentamento dos desafios (im)postos pelo discurso
publicitário. E, sobretudo por proporcionar uma discussão sobre a propaganda no meio
educacional, a escola como espaço comunicante e o professor como um importante sujeito
para a prática de uma mediação crítica do discurso publicitário dirigido às crianças e dos
aspectos da natureza ideologizante e alienada do mundo encantado das marcas.
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2. O DESENVOLVIMENTO DO MERCADO DE BENS E SÍMBOLOS EM REVISTA
Os membros da sociedade de consumidores são eles próprios,
mercadorias de consumo, e é a qualidade de ser uma mercadoria
de consumo que os torna membros autênticos dessa sociedade.
Vida para Consumo – Zygmunt Bauman (2008)

A partir da Revolução Industrial, que tem início na Inglaterra, em meados do século
XVIII, as fábricas passam a produzir produtos em série. Esse momento histórico constitui o
marco da mudança do sistema feudal para o sistema capitalista, da mudança da ferramenta
pela máquina, da manufatura para a indústria pesada de aço. Os avanços trazidos pela
Revolução Industrial, associados ao progresso tecnológico, fazem surgir um novo ritmo de
integração na economia mundial. O desenvolvimento tecnológico propicia a obtenção de
matérias-primas a um custo mais baixo, ocasionando uma produção em maior escala,
consolidando a expansão dos mercados consumidores. A burguesia industrial, à época da
Revolução, buscava, portanto, obter lucros cada vez maiores a partir de uma produção
acelerada, com investimentos e custos cada vez menores.

Quanto mais se produzia, maior era a renda, em dinheiro ou em bens. Esse fato
contribuiu para a consolidação do capitalismo como o modo de produção dominante, para o
auge do enriquecimento das elites capitalistas e com o consequente empobrecimento da classe
de trabalhadores, impondo novas relações entre capital e trabalho. O capitalismo se tornou
então o sistema econômico vigente, em que a mercadoria9 era (e ainda é) um elemento central.
Assim, a função básica e irreversível da economia mundial passou a ser a produção de
mercadorias em larga escala para a obtenção de lucros cada vez maiores, o que possibilitava o
enriquecimento das classes que dominavam o mundo das máquinas e da produção industrial.

O modo de vida das pessoas se transformou a partir da Revolução Industrial. As
populações se deslocaram para os centros urbanos em busca de trabalho assalariado, e com
isso passaram a ter acesso aos bens industrializados, geralmente produzidos de maneira
padronizada e uniforme. Com o aumento do contingente de trabalhadores e, portanto, de
consumidores, e para dar vazão a uma produção industrial cada vez mais intensa, os
9

Em O Capital (1867), Karl Marx atentou para o caráter fetichista das mercadorias e tratou sobre os seus dois principais
valores: o valor de uso e o valor de troca, ressaltando que as relações estabelecidas entre as mercadorias e os sujeitos seriam
um dos indicadores do seu valor, e que o valor simbólico da mercadoria não decorria deste modo, de seu valor de uso.

24

produtores passam a promover o discurso do consumo, fazendo com que a sociedade passasse
a adquirir bens materiais em larga escala, levando os indivíduos a acumular diversos objetos e
artefatos que não tinham utilidade imediata.
Com o decorrer do tempo, as práticas de consumo passaram a ter grande importância
nas relações sociais. A propaganda, que até então era meramente informativa em suas
mensagens, adquire um caráter cada vez mais persuasivo, igualmente como persiste até os
dias de hoje, em que tudo gira em torno de mercadorias, que atuam como elementos de
diferenciação ou distinção social, e que os indivíduos obtêm ou desejam obter para se
sentirem iguais ou diferentes dos demais indivíduos pertencentes aos seus grupos.

A partir dessa perspectiva, esse capítulo traz algumas considerações sobre a prática e a
promoção do consumo como função básica da sociedade, suas implicações no modo de ser
dos indivíduos, o desenvolvimento do marketing e da publicidade como estratégia de
perpetuação do lucro das organizações.

2.1 PENSANDO A COMUNICAÇÃO MERCADOLÓGICA NA
CONTEMPORANEIDADE

Ao contrário das necessidades básicas do ser humano, de beber água para matar a
sede, dormir por estar com sono, vestir-se para abrigar-se do frio, ou comer para saciar a
fome, o desejo de consumir algo específico não é um padrão de comportamento natural dos
indivíduos. Escolher beber uma Coca-Cola10 para saciar a sede, ou comprar sanduíche do
McDonalds11 porque está com fome são comportamentos induzidos pela ação publicitária. É a
partir do discurso midiático, através da publicidade, que se estimula o comportamento dos
indivíduos para o consumo.

As práticas publicitárias se modificam com o tempo e se adaptam ao ambiente e ao
cenário econômico vigente. Pensar na Coca-Cola, e não em um copo de água, desejar um
McDonalds, e não um prato de feijão com arroz são comportamentos decorrentes da ação da
propaganda e da publicidade no dia-a-dia dos indivíduos. Essas pseudonecessidades
10
11

http://www.cocacola.com.br/pt/index.html
http://www.mcdonalds.com.br/
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representam, em primeira instância, os interesses econômicos das indústrias e das corporações
e se materializam em nossa ação de compra.

Para exemplificar essa materialidade do desejo, pode-se mencionar o ano de 1969.
Enquanto o homem pisava o solo lunar, os anúncios publicitários fincavam os pés na casa dos
brasileiros, que adotaram a propaganda como sentido de uma nova realidade, e passaram a
fazer do consumo um projeto de vida. A década de 1970, que ficou conhecida como o período
do Brasil Potência e do Milagre Brasileiro, em que imperavam no país o desenvolvimento e o
progresso econômico, era comum a todo trabalhador desejar ter um carro popular.
Notadamente, um fusca.

Nessa época, a cantora Elis Regina gravou uma música chamada Comunicação, que
ficaria imortalizada pela sua voz. A música inicia com a seguinte frase: sigo o anúncio e vejo
em formas de desejo, o sabonete, em formas de sorvete, acordo e durmo na televisão 12. Essa
estrofe, e todo o restante da música, remetiam para as novidades do mundo simbólico e
fascinante dos comerciais, dos produtos apresentados nas telas das TVs, das pesquisas de
opinião e das maravilhas trazidas pelos dramas das telenovelas.
Nessa (ir)realidade cotidiana, as praias do Brasil são mais ensolaradas13, o creme
dental promove um belo sorriso, o sabonete cremoso das estrelas promete a beleza da pele, a
telenovela fala da trama dos amores impossíveis, e assim, nesse emaranhado jogo de
representações e símbolos, os comerciais seguem manipulando as emoções, proporcionando
um fabuloso mundo de ideias, próximas às que se podem ler nas entrelinhas da música
cantada pela Pimentinha Elis14:
Sigo o anúncio e vejo
Em forma de desejo o sabonete,
Em forma de sorvete acordo e durmo
Na televisão
Creme dental, saúde
E vivo num sorriso, paraíso
Quase que jogado, impulsionado
No comercial
Só tomava chá
Quase que forçado vou tomar café
Ligo o aparelho vejo o Rei Pelé
Vamos então repetir o gol!
12

Disponível em http://letras.terra.com.br/elis-regina/45671// acesso em 04 de jul de 2011
Estrofe da música Eu te amo meu Brasil, de Don e Ravel. http://www.cifraclub.com.br/os-incriveis/eu-te-amo-meu-brasil/
14
Este foi o apelido mais famoso da cantora Elis Regina, e segundo sua biografia, teria sido dado por Vinícius de Moraes.
13

26

E na lua sou
Mais um astronauta-patrocinador
Chego atrasado perco o meu amor
Mais um anúncio sensacional!
Ponho um aditivo dentro da panela, gasolina
Passo na janela da cozinha tem mais um fogão
Tocam a campainha
Mais uma pesquisa e eu respondo
Que enlouquecendo
Já sou fã do comercial!
(Comunicação, de Edson Alencar e Hélio Matheus, 1969)

Dos anos 70 aos dias atuais, a economia mundial passou por diversas transformações,
e os comerciais acompanharam cada inovação tecnológica que se apresentava, adaptando-se
às mais diversas técnicas e formatos que surgiam, mas sempre mantendo o propósito de
transformar o cotidiano das famílias em pequenos momentos de absoluta felicidade. Assim, os
comerciais nutrem a sociedade com o espetáculo da publicidade desde os tempos em que
eram apresentados ao vivo, para as massas, no rádio ou na TV, pelas vedetes e artistas de
Teatro de Revista, até o tempo presente, em que um consumidor pode gravar sozinho em seu
quarto, um pequeno vídeo, dando seu depoimento sobre um produto, e postar na Internet, em
uma Rede Social15, esperando vencer algum concurso ou ganhar alguma notoriedade.

Nesse sentido, independente da época, formato ou técnica, o anúncio (ou comercial)
sempre teve um objetivo: atrair, seduzir, para então levar o consumidor à ação de compra. E,
considerando a relação intrínseca que as pessoas desenvolveram com o ato do consumo, o
comercial se tornou cada vez mais uma peça importante para as empresas, em suas estratégias
de venda. No entanto é importante distinguir o consumo de anúncios, do consumo de
produtos. Com o anúncio, vem o conceito implícito de uma ideia, que pode ser transmitida a
qualquer pessoa, mesmo a alguém que não tenha poder de compra, e o produto é vendido para
quem pode comprar (ROCHA, 2001).

Em meados da década de 80, com a enorme recessão por que passou a economia
mundial, as corporações de sucesso passaram a produzir marcas, e não produtos. A ênfase na
venda então não está mais na demonstração da utilidade do produto em si, mas em promover a
experiência, e o prazer da experiência do consumidor em possuir algo de marca e ter uma
sensação de felicidade.
15

As Redes Sociais são um meio de se conectar a outras pessoas na internet
http://h30458.www3.hp.com/br/ptb/smb/941786.html acesso em 03 de jul de 2011.
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Mas essa é uma longa história, que tem uma relação intrínseca com o desenvolvimento
das estratégias de promoção do consumismo na sociedade.

Para conhecer um pouco mais sobre o mundo encantado dos anúncios e suas marcas,
basta uma rápida passagem em alguns sites na internet16, por uma livraria ou banca de revistas
em um Shopping Center, onde podem ser encontradas diversas publicações dirigidas ao
mercado publicitário, e que apresentam casos de sucesso, rankings17 e prêmios obtidos pelas
melhores e maiores agências de publicidade e seus clientes, que são as corporações que
contratam essas prestadoras de serviços para desenvolverem suas campanhas de comunicação,
e traduzirem, em peças e ações publicitárias, suas táticas de busca por fatias cada vez maiores
de mercados consumidores.
Essas táticas são desenvolvidas para a obtenção dos propósitos comerciais das
empresas, e, a partir de sofisticadas e inteligentes estratégias de comunicação, gerar mais
audiência aos informes publicitários, e, por conseguinte, incitar cada vez mais ao consumo. O
desenvolvimento dessas estratégias geralmente é da competência do departamento de
marketing das empresas, e essa atividade constitui uma série de ações que precedem o
planejamento, e culmina na adoção da publicidade, para a venda de produto e serviços.

2.2 O APELO AO CONSUMO E O CONSUMO DE SÍMBOLOS COMO MODO
DE VIDA

Ao se falar em consumo, comumente as pessoas remetem esse termo a compras. Desta
maneira, para um grande número de indivíduos ao redor do mundo, consumir significa
comprar algo. Entretanto, o consumo não é um ato simples, e sim, um processo composto de
algumas etapas, iniciando por decidir o que comprar, quanto comprar, por que comprar, como
e de quem comprar.

Segundo Bauman (2008), não há como delimitar um período em que o consumo
surgiu, pois, desde quando há vida, há consumo. Logo, o ser humano consome desde a sua
existência, e por isso, o consumo diário é algo necessário e não há como exterminá-lo da vida
16
17

http://www.fenapro.org.br/, http://gregoripavan.blogspot.com/2011/07/50-maiores-agencias-de-publicidade-do.html
Esse termo significa classificação.
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humana. Se for reduzido à forma arquetípica do ciclo metabólico de ingestão, digestão e
excreção, o consumo é uma condição e um aspecto, permanente e irremovível, sem limites
temporais ou históricos; um elemento inseparável da sobrevivência biológica que nós
humanos compartilhamos com todos os outros organismos vivos.
Dessa forma, o fenômeno do consumo tem raízes tão antigas quanto os seres vivos – e
com toda certeza é parte permanente e integral de todas as formas de vida conhecidas a partir
de narrativas históricas e relatos etnográficos (BAUMAN, 2008).

Toffler, autor do livro A terceira Onda (1993), apresenta o histórico do
desenvolvimento do consumo no mundo, através do que ele denominou de “ondas”. As ondas
de Toffler representam os períodos de mudanças determinados de acordo com fatos e
características de cada época: a Primeira Onda foi lançada pela Revolução Agrícola, onde as
sociedades fornecem produtos primários (matérias-primas agrícolas e minerais); a Segunda
Onda, pela Revolução Industrial, onde as sociedades proporcionam produção massificada e
mudanças radicais no sistema de distribuição; e a Terceira Onda, pela morte do industrialismo
e o advento de uma nova civilização, quando as sociedades possuem novos modos de inventar
e empreender o conhecimento e a informação (TOFLLER, 1993).
O autor diz que a análise da “frente da onda” olha a História como uma sucessão de
ondas de mudança em marcha e pergunta onde a orla dianteira de cada onda nos está levando.
Focaliza a nossa atenção não tanto nas continuidades históricas (por importantes que sejam)
como nas descontinuidades – as inovações e interrupções.
Na visão de Tofller, a análise “onda” começa com a ideia de que o aparecimento da
agricultura foi o primeiro ponto decisivo do desenvolvimento social humano de que a
revolução industrial foi a segunda grande ruptura e olha cada um destes acontecimentos não
como um discreto evento no tempo, mas como uma onda de mudança avançando a certa
velocidade (TOFLLER, 1993). Segundo o autor, antes da Primeira Onda de mudança, a
maioria dos seres humanos vivia em pequenos grupos e alimentavam-se de pesca, caça ou
pastoreio. Em algum ponto, aproximadamente há dez milênios, teve início a revolução
agrícola, que avançou lentamente através do planeta, espalhando aldeias, colônias, terra
cultivada e um novo modo de vida (TOFLLER, 1993).

29

A transformação do homem primitivo em homem civilizado foi possível através da
Revolução Agrícola, pois onde quer que a agricultura e o pastoreio surgissem, as civilizações
se instalavam. No entanto, essas práticas eram rudimentares e apresentavam baixa
produtividade. Assim, o consumo na Primeira Onda tinha caráter básico, e sua riqueza era
produzida pela terra.

Conforme foram evoluindo, as civilizações passaram a desenvolver a produção, o
comércio e o acúmulo de riquezas. O consumo também foi ampliado para além das fronteiras,
e com o intuito de atingir um maior número de consumidores muitas dessas civilizações
conceberam práticas comerciais que pareciam embrionar o industrialismo. Toffler considera
que a Primeira Onda teve início em torno de 8000 a.C. e que reinou pelo mundo até 1650 e
1750 d.C. (TOFLLER, 1993).

Ao final do século XVII, ocorre, na Inglaterra, a Revolução Industrial, que, segundo
Toffler (1993), alavancou a Segunda Onda, e teve como tema principal o nascimento da
indústria capitalista, trazendo em seu bojo, resultados espantosos no modo de produção de
mercadorias e lucros que a burguesia até então não vislumbrara.

Para Tofller (1993, p. 36), a Revolução Industrial lança a Segunda Onda, criando uma
contracivilização estranha, poderosa e febrilmente energética. Diz o autor que industrialismo
foi mais do que chaminés e linhas de montagem. Foi um sistema social rico, multiforme, que
tocou todos os aspectos da vida humana e atacou todas as feições do passado da Primeira
Onda. O autor apresenta uma série de inovações nascidas nesse período, em que se produziu a
grande fábrica, mas também colocou o trator na fazenda, a máquina de escrever no escritório,
a geladeira na cozinha.

O industrialismo produziu o jornal e o cinema, o trem suburbano e universalizou o
relógio de pulso e a urna eleitoral. O fato considerado mais importante para Toffler foi que a
interligação de todas estas coisas formou o sistema social mais poderoso, coeso e expansivo
que o mundo já conheceu: a civilização da Segunda Onda (TOFLLER, 1993, p. 36).

A Segunda Onda teve uma importância e uma contribuição considerável para o mundo
da forma como é visto hoje. As ferrovias, as fábricas de produtos têxteis, o aço, o alumínio, os
automóveis e os artefatos originados de produtos químicos ajudavam a compor o cenário das
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grandes cidades e dos centros industriais, de onde surgiam milhões de produtos (relógios,
camisas, brinquedos, automóveis, sabão, sapatos, xampu, metralhadoras, câmaras fotográficas
e motores elétricos), para o consumo e o deleite de uma nova categoria de indivíduos: os
consumidores. Nesse momento surgiram as redes varejistas, atacadistas e representantes dos
fabricantes.

A distribuição por encomenda deu lugar à distribuição em massa e à comercialização
em massa, que se tornou um componente de todas as sociedades industriais, tão familiar e
central como a própria máquina (TOFLLER, 1993, p. 40/41).
Na versão de McCracken (2003)18, a grande transformação do Ocidente foi composta
por uma Revolução Industrial e uma “Revolução do Consumo”. Grande ênfase foi dada à
Revolução Industrial, entretanto, a Revolução do Consumo foi sua grande companheira, pois
para que houvesse uma mudança nos meios e fins produtivos, era também necessário haver
uma mudança mensurável nos gostos e preferências do consumidor. Neste contexto, a
Revolução Industrial representa o lado da oferta, e a Revolução do Consumo, o lado da
demanda: uma mudança nos gastos, preferências e hábitos de compra, como também uma
mudança fundamental na cultura do mundo.

A Revolução do Consumo é percebida como um movimento que modificou os
conceitos

ocidentais

de

tempo,

espaço,

sociedade,

indivíduo,

família

e

estado

(MCCRACKEN, 2003). Para Furtado, considerado o maior e mais renomado economista
brasileiro, o consumo é o fator central da cadeia de causalidades que modela o sistema que
nos rege, e, o fato de sermos um país de economia menos desenvolvida, que adota os
costumes dos ricos, a deformação é ainda mais grave (FURTADO, apud ANTAS Jr. 2007).

Um dos principais temas para o entendimento da Revolução do Consumo foi a
comercialização da moda, onde a demanda do consumidor mudou e foi alterada pelas
inovações do século XVIII. Essas inovações envolvem uma intensa exploração da publicidade
da estética e da imagem, fundamentada no método de tornar os estilos rapidamente obsoletos,
apoiada pelo surgimento de técnicas de marketing que promovem os estereótipos de beleza e

18

Ph.D. em Antropologia pela Universidade de Chicago, Grant McCracken, autor de Cultura & Consumo (2003), foi
professor visitante na Universidade de Cambridge e consultor da Saatchi and Saatchi, da Chrysler, do The Smithsonian e da
United Way e atualmente dirige o Instituto de Cultura Contemporânea no Royal Ontario Museum, em Toronto.
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novas idéias sobre o consumo, atraindo grupos sociais que eram anteriormente excluídos
(MCCRACKEN, 2003).

Enquanto a Segunda Onda continuava a existir, a Terceira Onda, altamente
tecnológica e anti-industrial, começou a surgir, transformando tudo o que se aproximava. Nas
palavras de Tofller, uma nova civilização estava emergindo e por toda a parte havia cegos
tentando suprimi-la. Essa nova civilização traz consigo novos estilos de família, modos de
trabalhar, amar e viver diferentes; uma nova economia; novos conflitos políticos; e, além de
tudo isto, igualmente uma consciência alterada.
O surgimento da Terceira Onda traz uma nova civilização, e é o evento central – a
chave para compreender os anos imediatamente à frente. Para o autor, a Terceira Onda é um
evento tão profundo como a Primeira Onda de mudança, desencadeada há dez mil anos pela
descoberta da agricultura, ou o terremoto da Segunda Onda de mudança, provocado pela
revolução industrial (TOFLLER, 1993, p. 23).

A Terceira Onda de Tofller apresenta um modo de vida legitimamente novo,
fundamentado em fontes de energia diversificadas e renováveis; processo de produção que
tornam obsoletas as linhas de montagem das fábricas; novas famílias sem núcleos; um novo
tipo de instituição, a cabana eletrônica; e instituições de ensino e companhias futurísticas,
completamente transformadas.

Essa nova civilização formaliza um modelo de comportamento totalmente diferente,
em que as pessoas são conduzidas muito além da padronização, da centralização e da
sincronização. As distâncias geográficas e culturais são amortizadas com o advento de aviões
e

comunicação

por

satélite.

Esses

avanços

permitem

às

empresas

expandirem

substancialmente seus mercados e fontes de suprimentos. Além disso, possibilita também o
alcance de um público consumidor cada vez maior, a partir de uma comunicação de vendas
mediada pelas tecnologias.

No livro A Galáxia da Internet, Castells (2001, p. 175 e 186) diz que a informação é o
produto-chave da Era da Informação e que a geração de conhecimento e processamento de
informação são as suas fontes de valor e poder. A Era da Informação constitui, então, um
momento de excessivos aparatos tecnológicos e ultramodernos, avançados sistemas
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computacionais, interconectados por redes de altíssima velocidade, que, aliados ao
conhecimento, passaram a desempenhar o papel central na atividade econômica, no processo
de desenvolvimento e progresso social.

A Era da Informação substituiu a sociedade industrial do século XIX, e esse tema
causa perplexidade e tem preocupado cientistas e filósofos, sobretudo pelos seus aspectos
negativos. Milton Santos (1993), no texto A Aceleração Contemporânea: Tempo-Mundo e
Espaço-Mundo19, fala que a marcha do tempo é marcada por grandes perturbações
aparentemente sem sentido. Santos alerta sobre nosso tempo, dizendo que estamos vivemos
plenamente a época dos signos, após havermos vivido o tempo dos deuses, o tempo do corpo
e o tempo das máquinas (SANTOS 1993).

Nessa mesma obra, em sua tradução dos tempos cotidianos, Milton Santos fala dos
símbolos, dizendo que os símbolos baralham, porque tomam o lugar das coisas verdadeiras. A
primeira tentação é a de, outra vez, nos tornarmos, como na aceleração precedente,
adoradores, dubitativos ou firmes, da velocidade. Essa última espantou os que viram surgir a
estrada de ferro e o navio a vapor, e, depois, viveram o fim do século XIX e o já longínquo
começo do século XX, com a invenção e a difusão do automóvel, do avião, do telégrafo sem
fio e do cabo submarino, do telefone e do rádio (SANTOS, 1993).

E esse tempo dos símbolos é o tempo da consagração das marcas. Conforme se pode
observar nas leituras sobre o desenvolvimento do marketing, a marca deve ser pensada como
o sentido oficial das corporações modernas, e a publicidade como um veículo utilizado para
levar esse sentido ao mundo (KLEIN, 2002, p.29), como bem se pode observar nas
entrelinhas da poesia de Carlos Drummond de Andrade, Eu, Etiqueta20:
Em minha calça está grudado um nome que não é o meu de batismo ou cartório,
um nome... Estranho.
Meu blusão traz lembrete de bebida que jamais pus na boca, nesta vida.
Em minha camiseta, a marca de cigarro que não fumo, até hoje não fumei.
Minhas meias falam de produto que nunca experimentei, mas são comunicados a
meus pés.
Meu tênis é proclama colorido de alguma coisa não provada por este provador de
longa idade.
Meu lenço, meu relógio, meu chaveiro, minha gravata e cinto e escova e pente,
meu copo, minha xícara, minha toalha de banho e sabonete, meu isso, meu aquilo,
19

Técnica, Espaço, Tempo: Globalização e Meio Técnico-Científico Informacional. Disponível em
http://educacadoresemluta.blogspot.com.br/2009/12/tecnica-espaco-e-tempo-milton-santos.html
20
Poesia na íntegra disponível em http://projetos.educacional.com.br/paginas/pp/47080001/3854/t132.html
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desde a cabeça ao bico dos sapatos, são mensagens,
letras falantes, gritos visuais,
ordens de uso, abuso, reincidência,
costume, hábito, premência,
indispensabilidade,
e fazem de mim homem-anúncio itinerante,
escravo da matéria anunciada.
Estou, estou na moda.
[...]

Naomi Klein (2002) traduziu em seu livro No Logo (Sem Marcas) - A Tirania das
marcas em um planeta vendido - o estado de um mundo cercado por um imensa teia de
marcas, e mostra o espaço e a relevância que a comunicação mercadológica assumiu ao longo
das últimas décadas, a partir das inúmeras transformações econômicas por que passou a
sociedade.

As transformações sociais, sobretudo as oriundas da Terceira Onda de Toffler (1993)
impulsionaram um mercado fornecedor de coisas de toda ordem, que surge imponente e
inconteste, e com ele outros fenômenos os quais a humanidade passaria a conviver: a TV
colorida, o marketing, a publicidade, o desejo, a fantasia, o entretenimento, a experiência. A
venda é feita pelos cinco sentidos: o consumidor precisa ver cheirar, pegar, ouvir e degustar quanto mais sentidos forem apropriados ao produto, mais fácil será a sua venda.

Grande parte dessas novidades foi proveniente dos produtos desenvolvidos pela
indústria cultural. Essas produções têm preenchido o universo simbólico não apenas dos
adultos, mas, também, das crianças e adolescentes, com imagens, muitas vezes, irreais, que
reproduzem padões inatingíveis, incorporadas aos hábitos e comportamentos desse público
(BELLONI, 2001, p. 32).

Os efeitos da produção, promoção e exibição dessas mercadorias culturais
disseminadas pela mídia de massa, incluindo o rádio, a televisão, e mais recentemente, a
internet, e como determinados eventos e fenômenos se tornam fatos marcantes, são estudados
por Kellner (2006).

Em seu artigo A Cultura da Mídia e Triunfo do Espetáculo, Kellner (2006) diz que a
cultura da mídia promove espetáculos tecnologicamente ainda mais sofisticados para atender
às expectativas do público e aumentar seu poder e lucro. Segundo Kellner, as formas de
entretenimento invadem a notícia e a informação e uma cultura tablóide, do tipo
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infoentretenimento – informação e entretenimento que se fundem num mesmo universo
comunicacional - se torna cada vez mais popular, ao mesmo tempo em que intensificam a
forma-espetáculo da cultura da mídia 21 (KELLNER, 2006).
Em todo o texto, Kellner apresenta o conceito de Debord22 (1967) para embasar o
desenvolvimento de suas próprias teorias sobre a cultura do espetáculo, e situa o termo
espetáculo de forma específica através da análise de fenômenos sociais contemporâneos.
Nesse sentido, Kellner tem como foco a sociedade americana e sua cultura difundida pelo
mundo, a globalização, a cultura global e suas variáveis como classe, raça, gênero e região,
através de um modelo multiperspectivo, o que o distancia da análise de Debord sobre
sociedade capitalista, em que a mídia e a sociedade de consumo se organizam em torno do
espetáculo.

Nessa perspectiva, nada passa despercebido aos olhos de Kellner, sejam as manchetes
jornalísticas como a morte da princesa Diana, o Onze de setembro, o escândalo sexual de Bill
Clinton, as guerras “videogames” dos americanos, os mega shows de astros como Madonna, a
morte de Michael Jackson23, os eventos esportivos, o Oscar, filmes, TV, cinema, teatro, moda,
erotismo, política, a indústria americana do fast food, e tudo o mais que possa ser embalado e
vendido como produto midiático é fruto de sua observação e análise.

2.3 O MARKETING A E PROMOÇÃO DO CONSUMO DE MERCADORIAS E
MARCAS

O Marketing determina as relações comerciais de uma instituição com sua clientela. É
o marketing que faz surgir e movimentar os mercados consumidores, e tem a função de
manter a dinâmica da oferta e da procura. O marketing se desenvolve especialmente a partir
da Segunda Guerra Mundial, para responder à complexidade cada vez maior do capitalismo, e
para produzir aquilo o que os consumidores desejam. Em sua definição mais atual, é pensado

21

KELLNER, Douglas. Cultura da Mídia e Trunfo do Espetáculo in Sociedade Midiatizada. Dênis de Moraes (org.), Rio de
Janeiro: Mauad, 2006, p. 119-147.
22
Debord inaugura o conceito de sociedade do espetáculo e nos revela uma sociedade contemporânea pautada pelo consumo
de imagens.
23
N.A: o cantor pop americano Michael Jackson faleceu no dia 25/06/2009. Mais uma vez a aplicação dos conceitos de
Debord e Kellner pôde ser constatada. Acesse, entre outros sites, http://economico.sapo.pt/noticias/quantos-milhoes-valeum-artista-morto_14621.html.
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como um processo social e gerencial, e compreende ações de planejamento e execução da
concepção, fixação de preço, promoção e distribuição de ideias, produtos, serviços,
organizações e eventos, com o fim de criar e manter relacionamentos que satisfaçam objetivos
individuais e comerciais, com foco em vendas (BOONE e KURTZ, 2009, cap. 1, p. 8).

A essência do marketing, portanto é o processo de troca, em que as pessoas usam
dinheiro para pagar por algo tangível – um carro -, ou algo não-tangível – a lavagem ou
manutenção do carro. Alguns conceitos são chaves para compreender a dimensão do
Marketing, e precisam ser melhor entendidos. São eles: necessidades, desejos, demandas,
produtos, valor, satisfação, qualidade, troca, transações, relacionamentos, mercados.

O fenômeno da globalização ampliou os mercados e trouxe o aumento da
concorrência. Os clientes dão adeus à fidelidade aos produtos e o mundo empresarial entra em
colapso. A concorrência cada vez mais acirrada entre as corporações, além de fazer surgir o
fenômeno da infidelidade dos clientes aos produtos ofertados no mercado, traz também o
incremento da gestão estratégica do marketing empresarial - atividade inerente a um processo
que organiza e implementa, monitora e avalia as ações comerciais da empresa. O processo da
gestão estratégica do marketing empresarial adota planos de ação que exerçam frente às
mudanças e que envolvam um constante monitoramento do ambiente econômico, produzindo
resultados positivos, mensuráveis e de curto prazo.
Isto é, o plano estratégico de marketing deve identificar oportunidades – e ameaças –
para a organização e fornecer-lhe as diretrizes de como penetrar no mercado prospectado,
conquistar e manter uma posição privilegiada nesse cenário. Para Oliveira (2005), a estratégia
de marketing está relacionada à arte de utilizar os recursos físicos, financeiros, e humanos,
tendo em vista a minimização dos problemas e a maximização das oportunidades. Logo,
penetrar no mercado significa, em poucas palavras, ser visto para ser comprado.

Ser visto significa ser publicizado, veiculado, midiatizado. Para tanto, no
estabelecimento de estratégias de programas e projetos de comunicação, as empresas
passaram a considerar diferentes variáveis, que estão diretamente relacionadas ao mercado
alvo e ao público consumidor. Como por exemplo, a natureza, a qualidade, o desempenho, a
obsolescência, a eliminação ou distribuição dos produtos ou serviços.
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No planejamento da comunicação mercadológica são também analisados os
canais/caminhos de distribuição dos produtos, o preço, a venda, a propaganda, a embalagem,
a marca, e, sobretudo, a seleção de mercados consumidores. Nesse sentido, as empresas
passaram a realizar pesquisas constantemente, cujos resultados contribuem para o
estabelecimento de suas estratégias de vendas/comunicação.

As pesquisas de mercado são essenciais para o estabelecimento das estratégias de
comunicação do lançamento de novos produtos, e contemplam a rigor as seguintes questões:
qual segmento deve ser o alvo? Qual a faixa etária se pretende atingir? Qual a classe
econômica? Quais os benefícios mais importantes para este segmento? Qual área geográfica
deve ser atendida? Quais características devem ser incluídas? Como o produto deve ser
posicionado? Que tipo de embalagem é preferido pelo consumidor? Qual será a política de
preço? Que tipo de apelo deve ser usado nos comerciais? Quais as mídias que devem veicular
a propaganda? Que tipo de consumidor tem o melhor potencial? Quais deverão ser o nome, o
símbolo, a logomarca e o slogan associado ao produto? Como a lealdade à marca pode ser
aumentada? Nessa perspectiva, percebe-se que as corporações preocupam-se em não errar o
alvo quando o assunto é criar as melhores estratégias de marketing para promover vendas 24.

Existem, no entanto muitas versões para definir o que é marketing. Todas, em linhas
gerais, querem dizer a mesma coisa, sob enfoques diferentes. A mais usual é a de Kotler
(1998, p. 27), que sintetiza o conceito como “a atividade humana dirigida à satisfação das
necessidades e desejos por meio de processos de troca”. Ainda segundo Kotler (2000)
marketing é a análise, o planejamento, a implementação e o controle de programas
cuidadosamente formulados e projetados para propiciar trocas voluntárias de valores com
mercados-alvo no propósito de atingir os objetivos organizacionais. O fato é que o marketing
é como uma grande rede, construída por uma série de conceitos, todos interligados por uma
simples lógica: o Mercado. O conceito de Mercado tem relação direta com as pessoas que
podem comprar. Nesse sentido, o Mercado sempre envolve pessoas, mesmo quando empresas
compram de outras empresas. Em suma, Mercado é o conjunto de compradores, efetivos e
potenciais de uma oferta.

24

Sugerimos o documentário The Corporation, para a elucidação dos temas relacionados a objetivos mercadológicos das
mega corporações, disponível gratuitamente em http://www.thecorporation.com/ e
https://www.youtube.com/watch?v=Zx0f_8FKMrY
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Em termos gerais, o marketing está sempre ligado à troca, e, portanto, envolve pelo
menos duas partes interessadas -, e acreditando que uma empresa ou organização, ao decidir
oferecer um produto a determinado mercado busca o retorno com lucro do capital investido,
podemos concluir que o marketing tem como objetivo viabilizar a troca com ganho para o
vendedor e a satisfação de uma necessidade ou desejo do comprador.

Segundo Kotler (2000), a troca é apenas uma das quatro maneiras de uma pessoa obter
um produto, ou então pode oferecer um produto, serviço ou dinheiro em troca de alguma coisa
que deseja. (KOTLER, 2000, p. 34). Para que as empresas entreguem produtos de valor para
os clientes elas precisam harmonizar o produto com as outras variáveis do composto
mercadológico. Para tanto, é necessário a gestão de diversas atividades conjugadas. Assim
sendo, a chamada Gerência ou Gestão de Marketing é o conjunto de atividades que a empresa
desenvolve, dirigidas para o atendimento das necessidades do cliente e que inclui a avaliação
de oportunidades de mercado e de capacidades e recursos da empresa; o posicionamento do
produto; a determinação do marketing mix (ou composto de marketing - produto, preço, praça
e promoção); a implementação e o controle dos programas de marketing.

Portanto, por extensão de raciocínio, um Sistema de Marketing é formado por:
fornecedores de matéria-prima e insumos, fabricantes, intermediários revendedores e os
consumidores, que são os compradores reais ou potenciais, também chamados de clientes.

2.3.1 O composto ou mix de marketing

O Marketing mix ou Composto de marketing é formado por um conjunto de variáveis
controláveis que influenciam a maneira com que os consumidores respondem ao mercado.
Kotler (1998, p. 97) definiu o composto de marketing como “conjunto de ferramentas que a
empresa usa para atingir seus objetivos de marketing no mercado alvo”. Talvez o conceito que
melhor descreva a necessidade de estruturar um planejamento focado não em teorias, mas no
tratamento individualizado das características e influências de cada produto seja o conceito
dos 4 Ps, que foi introduzido no início da década de 60, no livro Basic Marketing de E.
Jerome McCarthy (1960).
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No modelo de McCarthy, o composto ou mix de marketing é formado pelo Produto (a
mercadoria ou o bem em si), Preço (as condições e as formas de pagamento), Praça (onde
estão os compradores) e pela Promoção (ações de propaganda, publicidade, entre outras). Ou
seja, as empresas produzem um determinado Produto, este é alvo de uma Promoção que tem
por objetivo comunicar, informar o consumidor sua disponibilidade em uma dada Praça
(ponto de venda, ou local), a um determinado Preço.

O Produto que é o que uma empresa cria, produz, desenvolve ou informa de acordo
com uma demanda existente ou gerada. "Produto é algo que pode ser oferecido a um mercado
para satisfazer uma necessidade ou desejo" (KOTLER, 2000, p. 416). Podem ser tangíveis
(físico, podem ser tocados) e intangíveis (são os serviços, não podem ser tocados), para
organizações e para consumidores. Kotler (2000) classifica o produto em: bens de
conveniência: são aqueles comprados com frequência e mínimo de esforço (ex.: sabonete);
bens de compra comparados, em que o consumidor compara em termos de preço, modelo,
qualidade (em geral, roupas, aparelhos eletrônicos, móveis); bens de especialidade, que são os
bens com características individuais, como carros, máquinas fotográficas; e bens não
procurados, que são os bens que os consumidores não conhecem, ou normalmente não
pensam em comprar (jazigo, seguro de vida, enciclopédia).

Após um produto ser produzido, ele precisa ser distribuído no mercado até os pontos
de venda. A praça ou distribuição de um produto no mercado tem um enorme papel no mix de
marketing. A Praça é toda estrutura que se relaciona com os canais de distribuição e de
logística que viabilizam a entrega ou aquisição do produto ao cliente. Envolve além do espaço
físico onde ele será oferecido, a posição geográfica, respeitando aspectos regionais de
consumo, que podem influenciar diretamente na sua aceitação.

O Preço é o valor atribuído a um produto ou serviço. Deve sempre levar em
consideração o custo-benefício e a concorrência, e na maioria das vezes o mercado determina
o valor, mas em certas situações o preço poderá ser determinado pela empresa, de acordo com
o valor agregado para o consumidor. O Preço então consiste na quantidade de dinheiro ou
algo mais de valor que a empresa pede em troca de um produto, é aquilo o que a empresa
espera receber em troca de um bem, um serviço ou uma idéia.
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O item Promoção é a comunicação das informações entre quem vende algo e quem
compra algo. É o esforço que a empresa faz para comunicar a existência de seus produtos (ou
serviços) ao mercado e promovê-los, utilizando os meios de comunicação. O que se pretende
com a Promoção é desenvolver uma comunicação que leve o consumidor a verdadeiramente
adquirir o produto, satisfazendo a sua necessidade, e maximizando o lucro da empresa.

2.4 A PUBLICIDADE E A OBSOLESCÊNCIA DOS PRODUTOS

Ao longo dos anos, diversos fatores sociais, políticos e econômicos contribuíram para
que a sociedade se tornasse uma legião de compradores de todas as coisas que pudessem ser
expostas à venda, e que surgem a todo instante, sem que se tenha sequer compreendido a
função daquilo o que se comprou e que, em um curto tempo, se tornou obsoleto.

A obsolescência dos produtos pode ser de natureza técnica ou funcional, ou
estrategicamente planejada para manter acessa a chama do consumismo, em que tudo o que é
fabricado é projetado para durar um tempo menor que o razoável. Conforme se pode observar
nas palavras de Frei Beto25:
A cultura do consumismo desencadeia duas reações contraditórias: a pulsão pela
aquisição do novo e a frustração de não ter tido tempo suficiente para usufruir do
“velho” adquirido ontem... A competitividade rege as relações entre pessoas e
instituições. Somos todos acometidos de permanente sensação de insaciabilidade.
Nada preenche o coração humano. E o que poderia fazê-lo já não faz parte de nosso
universo teleológico: o sentido da vida como fenômeno, não apenas biológico, mas,
sobretudo biográfico, histórico (FREI BETO, 2011).

Um produto é sinônimo de resultado de um trabalho ou de uma atividade. Pode ser um
bem físico, um serviço ou uma ideia, porque todos os três são consequências de um trabalho
ou de atividades que chegaram a um resultado para ser ofertado às pessoas. Um computador é
um produto (físico), da mesma maneira que sua assistência técnica (serviço). As igrejas
também oferecem produtos: serviços de aconselhamento, assistência social e educação
religiosa. Candidatos a cargos políticos oferecem outro tipo de produto: suas ideias.

25

Excerto do artigo Voracidade Consumista, de Frei Beto. Publicado em 14 de jul de 2011 Disponível em
http://www.alana.org.br/CriancaConsumo/NoticiaIntegra.aspx?id=8269&origem=23
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O processo de criação de um produto se inicia com a pesquisa das necessidades e dos
desejos dos potenciais consumidores, com base nas quais se desenvolvem soluções para a sua
satisfação em forma de produtos e serviços. A satisfação de necessidades e desejos dos
consumidores tem um papel preponderante na nossa sociedade, determinando o
desenvolvimento e o aprimoramento constante dos produtos. E para atender a essas
necessidades, a fabricação de objetos passou a ser feita em larga escala, e por processos
industriais.

A gestão e a criação de produtos devem levar em consideração as características dos
seus potenciais consumidores. Os indivíduos demandam produtos que atendam às suas
carências funcionais por comodidade, limpeza, praticidade, sabor, entre outras, bem como
suas carências afetivas, por exemplo, status, glamour, prestígio, diferenciação, beleza, poder
etc. Ao se e desenvolver um produto, é indispensável considerar a influência do consumidor,
ou seja, analisar como os consumidores "compreendem" os produtos e os benefícios que
decorrem dele. Se o produto é um sabonete, a propaganda, orientada pelo marketing,
provavelmente venderá a percepção de experiência prazerosa do banho, e não o benefício
genérico da higiene corporal. Em suma, o marketing é uma batalha de venda de percepções e
de descoberta de mercados consumidores, não de vendas de produtos em si. Mais ou menos
como se lê na música “Comunicação”, cantada por Elis Regina 26:
Sigo o anúncio e vejo
Em forma de desejo o sabonete
Em forma de sorvete acordo e durmo
Na televisão
[...]

Para os consumidores, os produtos possuem dimensões distintas, além da dimensão
funcional propriamente dita, que é ligada à utilidade básica projetada para a aplicabilidade do
produto. No caso do sabonete, por exemplo, projetado e produzido para ser usado na higiene
pessoal, seja para o banho ou para lavar as mãos. Segundo Gobe et al (2004) as demais
dimensões, a estética e a sensorial, fazem o consumidor escolher um ou outro produto 27. E o
marketing pesquisa e analisa assiduamente a influência dessas dimensões no comportamento
dos indivíduos. Ou seja, o marketing tem ciência de que cada pessoa percebe um produto de
maneira diferente e o adquire também através de distintas necessidades.

26
27

http://letras.terra.com.br/elis-regina/45671/ acesso em 20 de fev de 2012
GOBE, Antonio Carlos et al. Gerência de produtos. São Paulo: Editora Saraiva, 2004.
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A dimensão estética28 consiste na relação que se dá entre um produto e um usuário, em
termos de processos sensoriais, isto é, de experiência sinestésica com o objeto. Criar função
estética para os produtos é adaptar esses elementos às condições perceptivas do indivíduo. O
uso sensorial de produtos depende de dois fatores - experiências anteriores com as
características estéticas: forma, cor, textura, superfície, som etc. e a percepção consciente
dessas características. Em geral o indivíduo adquire o produto pela percepção estética, para,
depois, avaliar a sua utilidade.
A dimensão psicológica 29 dos produtos está em consonância com o grau de satisfação
pessoal que eles podem proporcionar para os consumidores. O nível de satisfação dos
consumidores com o uso de produtos envolve basicamente aspectos subjetivos e
inconscientes. Nesse caso, pode-se mencionar o poder psicológico que um produto, associado
a uma grande marca, pode alcançar na percepção dos consumidores. Por que comprar um
sabonete da marca Lux ou Dove, e não um sabonete da marca Palmolive? Na hora da compra,
em geral, o indivíduo escolhe o produto pela sua função simbólica, que é determinada,
sobretudo pelos aspectos psíquicos e sociais do seu uso.

Esses aspectos são reforçados pela comunicação mercadológica do produto e a
imagem que ele apresenta em seu bojo. Nesse caso, o indivíduo irá adquirir o produto que
remeter ou apresentar mais aspectos sensoriais e positivos, e que certamente são reforçados
pela propaganda, e a depender do indivíduo, pode ser o Lux, o Dove ou o Palmolive.

A publicidade, entendida como um sistema que atribui conteúdos, representações,
nomes e significados ao universo dos produtos (ROCHA, 2001), e a indústria da imagem e da
estética contribuem para a promoção da percepção de obsolescência, quando apresentam algo
novo, em substituição ao que acabou de ser lançado no mercado como a mais recente
novidade. E assim como aparelhos tecnológicos são programados para terem uma vida
funcional curta, sapatos, mesmo estando em perfeito estado, devem ser substituídos porque o
formato do salto, ou a cor, saiu de moda.

28
29

Ibidem.
Ibidem.
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Adotando essas táticas, da obsolescência programada30 e da obsolescência percebida31
(ou perceptiva), as corporações, através da publicidade, convidam as pessoas a descartarem o
antiquado ou feio e a adquirirem o mais novo ou mais belo. Essas estratégias foram adotadas
pelas corporações americanas, no movimento de reestruturação da economia logo após a
segunda guerra mundial, estimuladas pelo estrategista de vendas Victor Leboux

32

, a partir de

um aconselhamento à população dos Estados Unidos para a aquisição de coisas como um
ritual para a satisfação do ego e do espírito. Esse comportamento de consumo se tornou a
regra do princípio capitalista:

A nossa enorme economia produtiva exige que façamos do consumo a nossa forma
de vida, que tornemos a compra e uso de bens em rituais, que procuremos a nossa
satisfação espiritual, a satisfação do nosso ego, no consumo […] Precisamos que as
coisas sejam consumidas, destruídas, substituídas e descartadas a um ritmo cada vez
maior (LEBOUX, 1940-50).

Esse espírito se tornou muito mais evidente na década de 90, após um conturbado
período de estagnação econômica vivida nos anos 80 pela América Latina, quando o Brasil
assiste à abertura comercial. As empresas passam então por um processo de adaptação à nova
estrutura de mercado e buscam modernizar seus processos de gestão com vistas a manteremse competitivas num mundo globalizado, sem fronteiras geográficas, que trouxe um cenário
de extrema concorrência.

O fenômeno da Globalização leva as corporações a disputarem intensamente os
consumidores. Inicialmente, em grandes escalas, indistintamente, através de uma
comunicação massiva, em seguida, focando em pequenos, representativos e lucrativos nichos
de indivíduos. Para driblar a ameaça evidente de diminuição da participação de mercado, além
do desafio de manter as margens de lucro sempre em curvas ascendentes, as estratégias de
marketing e a ações de propaganda e publicidade33 adotadas pelas empresas passam por

30

A obsolescência programada consiste na diminuição induzida da vida útil de um produto qualquer, para que seja
substituído em um tempo menor do que numa situação normal.
31
Obsolescência percebida consiste na promoção e lançamento de nova versão de um produto, induzindo o consumidor à
percepção do aspecto ultrapassado aos produtos antigos de mesma funcionalidade.
32
Citação extraída do texto de vídeo documentário História das Coisas, versão brasileira do documentário The Story of
Stuff, de Annie Leonard, disponível em http://sununga.com.br/HDC/index.php?topico=texto, acesso em 03 de jul de 2011.
Site oficial: http://www.storyofstuff.com/.
33
A distinção básica entre propaganda e publicidade é que Propaganda é qualquer forma de comunicação realizada por
pessoa física ou jurídica, para um público definido ou não, com o objetivo de transmissão de uma determinada idéia ou de
uma ideologia, seja de ordem política, econômica, religiosa, artística, etc. A Publicidade é um ato comercial, e sempre diz
respeito um conjunto sistematizado de ações que visam à venda do produto, o aumento do consumo ou a prestação do
serviço. Publicidade e propaganda no Código de Defesa do Consumidor. Disponível em http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=1082#_ftn6 Acesso 01/07/2011
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aprimoramentos constantemente, com vistas a conseguir reverter o cenário estabelecido pela
nova ordem mundial.

2.5 O MARKETING INFANTIL E A PROPAGANDA DIRIGIDA À CRIANÇA

O cenário do mundo globalizado traz em seu bojo a revolução tecnológica e a
vulnerabilidade das marcas ante a fidelização dos clientes. Não só por conta da quantidade de
oferta, mas também pela sua comoditização - a dificuldade cada vez maior que um produto
tem para se diferenciar de outro, quer seja do ponto de vista técnico ou de utilidade.

Dados sobre esse cenário econômico podem ser lidos no estudo O Consumidor
Brasileiro. 10 anos de História 34, realizado pela LatinPanel (empresa dos grupos IBOPE,
Taylor Nelson Sofres e NPD), com base no levantamento dos hábitos de compra de seis mil
famílias em todo o país. No período entre 1992 e 2001, foram avaliadas as taxas de
penetração de 28 categorias de produtos, agrupados nos setores de alimentos, bebidas,
produtos de limpeza e higiene pessoal.

No período entre 1995 e 2001 (era do Real), a pesquisa expandiu a base de análise e
capturou o desempenho de 35 categorias, avaliando participação de mercado, comportamento
das chamadas marcas líderes e migração da cesta de consumo para produtos de valor
intermediário. O estudo da LatinPanel detectou, por exemplo, que as marcas líderes de
mercado já não reinavam sozinhas. Numa avaliação expandida de 35 categorias, entre 1998 e
2001, 75% das marcas líderes registraram diminuição da taxa de exclusividade na cesta de
compras do consumidor brasileiro. Ainda de acordo com o estudo da LatinPanel, no setor de
alimentos, o índice de consumo aumentou para 84%, seguido do aumento de 75% no setor de
limpeza e de 40% no setor de higiene:
Examinando a performance exclusivamente das marcas líderes, sorvete foi a
categoria que mais sofreu com o novo comportamento do consumidor. A principal
marca de sorvete do país viu sua taxa de exclusividade cair em 23 pontos
percentuais entre 1998 e 2001.

34

Disponível em
http://www.ibope.com.br/calandraWeb/servlet/CalandraRedirect?temp=5&proj=PortalIBOPE&pub=T&db=caldb&comp=No
t%EDcias&docid=A98B920BA416DFFA83256ECA00657A84. Acessado em 01 de jul de 2011
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O segundo lugar de queda deste indicador ficou com a categoria creme de leite, em
que a marca líder perdeu 16 pontos percentuais da taxa de exclusividade, seguida de
fermento (-14 pontos percentuais). No setor de limpeza, o conjunto das marcas
líderes também amargou uma queda, neste caso de 13 pontos percentuais (IBOPE35 Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística).

Portanto, em um mercado que se tornou repleto de opções de produtos para o
consumo, é preciso algum esforço para chamar a atenção do consumidor, na tentativa de, por
exemplo, destacar um aparelho de TV, dentre uma série de aparelhos de TVs, um refrigerante,
dentre tantos outros expostos numa mesma gôndola de supermercado, um curso de idiomas,
dentre tantos anunciados na televisão, um automóvel, um computador, e até mesmo um
brinquedos, entre outros inúmeros similares da categoria (KOTLER, 1998).

Isso ocorre, principalmente porque as empresas, para não perderem clientes para seus
concorrentes e manterem as curvas ascendentes de suas margens de lucro financeiro, não
medem esforços nem investimentos para acompanhar as mudanças do cenário econômico, do
comportamento do público consumidor, as tendências e a diversificação de meios que surgem
a cada dia, provocadas pelas tecnologias da informação e comunicação, e que podem ser
utilizadas como veículo de publicidade.

Nesse sentido, para atrair um maior número de compradores potenciais, as empresas,
seus departamentos de marketing e suas agências de comunicação partiram em busca de novas
táticas e novos ambientes, em que pudessem chamar a atenção, despertar o interesse, o desejo,
e por fim, levar as pessoas à ação de compra.

Esses passos são relativos às fases de uma técnica conhecida como AIDA, comumente
utilizada pelos profissionais de vendas, e caracterizam os estágios que os consumidores
passam durante o processo de compra, em que inicialmente precisam, em meio a um turbilhão
de mensagens e imagens publicitárias, saber da existência do produto, (ATENÇÃO), em
seguida estar interessado o suficiente para prestar atenção em suas características e benefícios
(INTERESSE), para então ter o desejo de obter os benefícios que o produto oferece
(DESEJO), e por fim comprar o produto (AÇÃO).

35

O termo ibope transformou-se em sinônimo de audiência. O IBOPE é uma empresa de pesquisa que realiza estudos sobre
mídia, opinião pública, intenção de voto, consumo, marca, comportamento e mercado.
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Deste modo, as empresas passaram a investir vultosos recursos para fazerem seus
produtos se destacarem. Entretanto, e apesar dos esforços empreendidos pelas organizações, o
fenômeno da perda de consumidores ainda persiste. Para reverter de alguma forma esse
cenário, as corporações passam a contratar uma categoria inovadora de profissionais, os
chamados cool hunters (caçador de tendências) 36. A exemplo dos já conhecidos head hunters
(profissionais que atuam na busca de outros profissionais), os cool hunters vão a campo, à
caça de novos mercados, sobretudo, um mercado até então não explorado: o mercado infantil:
Um cool Hunter é um profissional que se dedica a identificar possíveis padrões
futuros de comportamentos e atitudes, particularmente no que se refere a produtos de
consumo. Não se trata de um exercício de futurologia. O conceito de “cool hunting”
é a identificação, no presente, das sementes de movimentos que estão ganhando
corpo e tomarão forma no futuro. O caçador de tendências é um profissional capaz
de identificar qual das alternativas possíveis terá maior probabilidade de acontecer,
permitindo que as partes interessadas atuem de forma antecipada, seja preparando-se
para aproveitar uma oportunidade ou reduzir um risco, seja interferindo para alterar
o cenário (FERRARA, 2007)

Para a execução de seu trabalho, esses caçadores passam a contratar e desenvolver
pesquisas que abordam a psicologia do comportamento social, com foco no comportamento
de consumo por faixa etária, renda familiar, classe social, gênero, região geográfica, estilo de
vida, hábitos culturais, entre outras categorias. Os resultados contribuem substancialmente
para aperfeiçoar ainda mais o desenvolvimento das estratégias de marketing e das técnicas
persuasivas utilizadas nos discursos publicitários, veiculados especialmente na tela da TV,
considerada ainda como o meio de maior penetração entre as crianças.
Dados da pesquisa do EducaRede, publicada em 200837 – A GERAÇÃO
INTERATIVA NA IBERO-AMÉRICA - Crianças e adolescentes diante das telas, promovida
pelo Grupo Telefônica e pela Universidade de Navarra, mostram que a TV está presente em
quase 100% dos lares na América Latina. No Brasil, 95% das casas brasileiras possuem um
aparelho de TV. Isso significa dizer que as crianças são, e estão literalmente expostas aos
conteúdos das programações televisivas. Esse fato vem atraindo olhares sobre os temas
relativos à proteção dos direitos da criança frente à exposição das mensagens publicitárias,
uma vez que as estratégias de marketing, desenvolvidas e planejadas cuidadosamente pelas
36

Cool hunter? Artigo escrito por Flávio Ferrari, diretor executivo do IBOPE Media, para a Revista Marketing. Data de
publicação: 29 de jun de 2007. Disponível em:
http://www.ibope.com.br/calandraWeb/servlet/CalandraRedirect?temp=5&proj=PortalIBOPE&pub=T&db=caldb&comp=No
ticias&docid=2E555DFC106379648325730900578FD6 acessado em 02 de jul de 2011.
37
Disponível em http://www.educared.org/educa/arquivos/web/biblioteca/LivroGGII_Port.pdf acesado em 05 de jun de 2011
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corporações, adotam táticas de promoção do espetáculo do consumo de bens e serviços de
toda ordem, e utilizam todo e qualquer meio para fazer chegar a propaganda aos seus públicos
de interesse, e ditar o que deve e não deve ser comprado/consumido.

As pesquisas aplicadas, encomendadas para colher dados sobre o comportamento das
crianças, apontam, por exemplo, onde as encontrar e como a comunicação deve explorar e
conquistar esse tipo de consumidor38.
Classe C, forte também entre as crianças: Data Popular mostra perfil de consumo
das crianças das classes emergentes. Postado em 08 de Julho de 2011 • 09:30
Crianças e adolescentes da Classe C representam hoje 45% dos 49,7 milhões de
brasileiros entre dois e 15 anos de idade que devem ditar o rumo do mercado
consumidor nos próximos 15 anos.
Esse contingente ganha cada vez mais importância na economia nacional,
contribuindo para diminuir o poder de compra da elite dos consumidores. [...] Esse
cenário funciona como um alerta para que as marcas procurem transpor a barreira
que separa o mundo dos profissionais de marketing do cotidiano do “Brasil de
verdade”. Falar com essa nova classe C exige um conhecimento especializado. A
estratégia de negócio com esse segmento deve estar alinhada ao repertório, valores e
ao vocabulário da base da pirâmide, que ainda são distantes das referências da elite
brasileira.

As pesquisas da Macroplan39 comentam sobre o consumo precoce e o aumento do
poder de decisão de compra exercido pelas crianças e adolescentes sobre o consumo familiar
e recomendam aos profissionais de Marketing maior atenção na comunicação dirigida a essa
público, a partir da contextualização dos dados coletados, dizendo que será cada vez mais
importante para a competitividade das empresas um redirecionamento crescente de suas
estratégias de marketing para incrementar o apelo comercial de seus produtos e serviços para
crianças ou para seus responsáveis financeiros, os pais:

O público infanto-juvenil já é encarado hoje como clientes potenciais ao estabelecer
um padrão de consumo próprio e apresentar um alto poder de decisão de compra
sobre o consumo familiar. De fato, o que se percebe nos últimos anos é que crianças
e adolescentes estão ficando adultas mais cedo ou, pelo menos, assumindo hábitos
de consumo mais precocemente.
[...]
As famílias vêm diminuindo o número de filhos desde a década de 70, reduzindo as
possibilidades de convívio por mais tempo com crianças em casa. Com isso, os
filhos passaram a ter apenas adultos para se relacionar, sendo obrigados a entender,
e, em boa parte, adotar seus códigos de expressão e comportamento. Ao mesmo
38

Estudo diz que a presença das crianças na Classe C aumentou 12% na última década. Acesso em 04 de ago de 2011.
http://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/noticias/20110708Classe-C-forte-tambem-entre-as-criancas.html
39
http://macroplan.com.br/Documentos/ArtigoMacroplan2010817182941.pdf acesso em 20 de fev de 2012
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tempo em que a família foi diminuindo, os pais passaram a destinar mais tempo para
suas vidas fora de casa, notadamente com a participação crescente da mulher no
mercado de trabalho. Nesse contexto, a tecnologia passa a assumir papel de
destaque. A televisão, o computador pessoal e o telefone celular consistem em
poderosos canais de comunicação que disseminam novos comportamentos e
estimulam o consumo. A partir do instante em que crianças e adolescentes são
instrumentalizados pelos pais com esse aparato tecnológico, mais cedo elas são
introduzidas ao mundo adulto, diminuindo sua infância.
[...]
Diante disso, será cada vez mais importante para a competitividade das empresas um
redirecionamento crescente de suas estratégias de marketing para incrementar o
apelo comercial de seus produtos e serviços para crianças e adolescentes ou para
seus responsáveis financeiros, os pais.

O marketing aplicado tornou-se fundamental para o desenvolvimento das campanhas
publicitárias, tanto no nível das ideias quanto no nível dos métodos. No terreno comercial, sua
principal contribuição é de salientar a dimensão simbólica e não simplesmente funcional do
consumo. Através do marketing, desenvolveu-se o conceito de que não se compra um produto
somente por aquilo que ele faz, mas também por aquilo que ele significa por meio de sua
forma, sua cor, seu nome40 (KARSAKLIAN, 2004).

Nesse sentido, as imagens têm grande influência na identificação das necessidades e
desejos que fazem o consumidor usar um ou outro produto em determinado momento. Uma
adolescente que não se enquadra nos ditames da moda, apresentada pela pop star do
momento, pode sofrer algum tipo de represália na escola (bullying)41.
Ao questionar uma aluna de uma escola municipal do subúrbio de Salvador 42 sobre o
que ela acha do tênis, da mochila e da farda distribuída pela Prefeitura, e por que ela não os
usa, a resposta foi: _ “não tem marca”.

A marca que vem impressa no tênis é a da Prefeitura Municipal de Salvador (vide
figura 1), e não representa absolutamente nada para aquela criança. Não transmite emoção,
força, calor, paixão, aventura, diversão ou sentimento de liberdade. Não está relacionada a
nenhum super-herói ou celebridade da TV. Não remete ao mundo encantado das marcas. É
apenas um símbolo distante da realidade vivida por essas crianças.
40

KARSAKLIAN, Eliane. Comportamento do consumidor 2. ed. Atlas. São Paulo, 2004
No site Brasil Escola o Bullying é um termo da língua inglesa (bully = “valentão”) que se refere a todas as formas de
atitudes agressivas, verbais ou físicas, intencionais e repetitivas, que ocorrem sem motivação evidente e são exercidas por um
ou mais indivíduos, causando dor e angústia, com o objetivo de intimidar ou agredir outra pessoa sem ter a possibilidade ou
capacidade de se defender, sendo realizadas dentro de uma relação desigual de forças ou poder.
http://www.brasilescola.com/sociologia/bullying.htm. Acesso em 06 de dez de 2010
42
Essa observação foi realizada pela pesquisadora, na Escola Municipal Arte e Alegria, no Bairro Jardim Nova esperança.
41
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Figura 1 – Tênis doado pela Prefeitura Municipal de Salvador para alunos da Rede Municipal
Fonte: imagem feita pela autora, em 08 de abril de 2011, na Escola Municipal Arte e Alegria

No ambiente da publicidade e da propaganda, as crianças são consideradas presas
fáceis, ideais para as empresas. Por esta razão, a maior parte dos estudos de pesquisa sobre
crianças tem relação com a propaganda, tamanha é a polêmica a respeito deste tema. São
comuns empresas que, percebendo o comportamento das crianças, passaram a usar
personagens infantis em suas propagandas ou ações de promoção de vendas: o personagem de
marujo da Margarina Claybom, McDonald´s, carrinhos ou outros que estejam com
visibilidade na mídia. O único objetivo do desenho animado junto ao produto consiste em
fazer com que ele esteja próximo das crianças.

Durante a Conferência Internacional de Marketing Infantil, realizada em São Paulo,
em novembro de 2009, diversos profissionais se reuniram para discutir a nova geração de
consumidores infanto-juvenis, que, segundo esses especialistas, traz um contexto diferenciado
e desafiador (vide figura 2).

A preocupação central era a legislação, que está cerceando a forma e conteúdo da
comunicação com este público, cujas mensagens vêm sendo questionadas e limitadas em
escala mundial. Desse modo, o encontro pretendeu alertar os profissionais que atuam na área
de marketing e propaganda, bem como os empresários e a indústria desse segmento, para a
necessidade de uma revisão nesse marco regulatório43.
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http://www.cimi.carpediemeventos.com.br/ acesso em 05 de jul de 2011
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Figura 2 – Material desenvolvido pela Consulting company in Brazil. Empresa de consultoria em
marketing/vendas, incluindo as áreas de marketing infantil e licenciamento, para apresentação em palestras.
Fonte: http://www.slideshare.net/arnaldorabelo/marketing-infantil

A Pesquisa Interscience – A Influência da Criança na Compra (SIDRA /IBGE /
InterScience 2003)44 apresenta dados sobre “Como atrair o Consumidor Infantil, atender
expectativas dos Pais e ainda, ampliar as Vendas”. Esses resultados ajudam as agências de
propaganda e as empresas a posicionarem a comunicação e a oferta de seus produtos de forma
mais direta tanto para as crianças quanto para os pais, uma vez que, segunda a pesquisa, as
crianças participam do processo decisório de 80% das compras da casa.

Estudo da InterScience divulgado em 2003 revela que 80% das crianças brasileiras
influenciam as compras de produtos, enquanto que, em 2000, esse valor era de 71%.
Estudo posterior, realizado em 2005, revelou ainda que o poder das crianças sobre a
escolha de marcas era da ordem de 18%. No futuro, o mesmo estudo da InterScience
estima que este poder de influência poderá chegar a 53%. Isso significa uma maior
busca por produtos e serviços infanto-juvenis, como educação (básica e
complementar, como cursos de inglês e esportes) e lazer. Além disso, produtos
vinculados a tecnologias da informação e conhecimento, como celulares e
eletrônicos, também passam a ser consumidos com maior intensidade por essa faixa
etária.

São oferecidos dados como a crescente presença das mulheres no mercado (vide figura
3) de trabalho que gera o distanciamento dos filhos e isso cria um sentimento de culpa nas
mães, que reflete diretamente no comportamento das mesmas na compra de produtos para
seus filhos.

44

http://www.alana.org.br/ ; http://www.alana.org.br/CriancaConsumo/Comunicacao.aspx?v=4 Acesso em 03 de jun de 2011
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Figura 3 – Pesquisa InterScience – participação da mulher no mercado de trabalho. Fonte:
http://www.alana.org.br/banco_arquivos/arquivos/docs/biblioteca/pesquisas/interscience_influencia_crianca_co
mpra.pdf

Além de indicar as reações das crianças, que podem ser rebeldes, estrategistas ou
compreensivos, quando os pais não compram o que elas pedem, e as sugestões às empresas de
marketing e publicidade de como driblar esses entraves: atrair a atenção, converter a negação
e reter o cliente para a realização da compra, conforme figura abaixo:

Figura 4 – Pesquisa InterScience – como driblar os entraves. Atrair. Converter. Reter. Fonte:
http://www.alana.org.br/banco_arquivos/arquivos/docs/biblioteca/pesquisas/interscience_influencia_crianca_co
mpra.pdf

O estudo fornece elementos para a atração dos consumidores infantis, e os divide em
dois desafios, conforme demonstra a figura a seguir: as características de como deve ser a
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comunicação dos produtos, que deve centrar nos personagens, nas embalagens e nos pontos
de vendas, e o atendimento das necessidades das mães em seus sentimentos de culpa, desejo
de agradar os filhos e os próprios desejos de consumo dos filhos:

Figura 5 – Pesquisa InterScience – como driblar os entraves. Atrair. Fonte:
http://www.alana.org.br/banco_arquivos/arquivos/docs/biblioteca/pesquisas/interscience_influencia_crianca_co
mpra.pdf

Na próxima figura, o estudo aconselha converter os atributos nutritivos dos
produtos em mensagens subliminares para as mães que se sentem culpadas por sua ausência e
querem oferecer o melhor para os seus filhos:

Figura 6 – Pesquisa InterScience – como driblar os entraves. Converter. Fonte:
http://www.alana.org.br/banco_arquivos/arquivos/docs/biblioteca/pesquisas/interscience_influencia_crianca_co
mpra.pdf
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Na figura a seguir, a recomendação aos profissionais de comunicação mercadológica é
para converter os atributos dos brinquedos em mensagens que indiquem uma boa escolha por
parte das mães, no que tange à qualidade e finalidade do produto:

Figura 7 – Pesquisa InterScience – como driblar os entraves. Converter. Fonte:
http://www.alana.org.br/banco_arquivos/arquivos/docs/biblioteca/pesquisas/interscience_influencia_crianca_co
mpra.pdf

Entre os fatores que mais influenciam a compra de produtos, a Pesquisa InterScience
revela que: 73% é a propaganda na TV; 50% são os personagens famosos, 48% são as
embalagens e seus atrativos, 44% são influenciados pelas marcas, 38% se os produtos são
usados ou indicados por amigos e colegas de escola, 33% são influenciados pelos brindes e
joguinhos que vêm com os produtos, 14% por demonstrações no ponto de venda.

Nessa perspectiva, o estudo da InterScience estabelece alguns parâmetros para a venda
dos produtos a partir das embalagens, que devem ser coloridas, alegres, e com personagens
infantis, conforme mostra a próxima figura:
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Figura 8 – Pesquisa InterScience – como driblar os entraves. Converter. Fonte:
http://www.alana.org.br/banco_arquivos/arquivos/docs/biblioteca/pesquisas/interscience_influencia_crianca_co
mpra.pdf

Entre os personagens mais admirados estão as Meninas Super Poderosas, o Bob
Esponja, a Barbie, Yu-Gi-Oh, Bakugan, X-Men, Sítio do Pica-Pau Amarelo, O Laboratório de
Dexter, Dragon Ball, Power Rangers, Ursinho Puff, Ben 10, Thundercats. Pucca, Hello Kitty,
Hot Wheels, Max Steel, Xuxa.

Portanto, para vender ao consumidor infantil, a Pesquisa InterScience recomenda
atender mães culpadas (pela ausência) ou preocupadas em oferecer a melhor opção para os
filhos, e os desejos dos filhos, estimulados por propagandas que usem a simbologia do mundo
infantil, que sejam alegres, divertidas, que tenham personagens e que tenham historinhas para
as crianças contarem para os amigos.

As pesquisas que se concentram nos temas relacionados ao consumismo infantil,
provocado em grande parte pela propaganda indiscriminada, buscam conscientizar o governo
e a sociedade civil, além de representantes de instituições que defendem o direito da criança e
do adolescente, acerca das consequências resultantes na formação de valores materialistas,
obesidade, distúrbios alimentares, estresse familiar, diminuição de brincadeiras criativas,
violência pela busca de produtos caros, consumo precoce de álcool e tabaco, encorajamento
do egoísmo, da passividade, do conformismo e do enfraquecimento dos valores culturais e
democráticos e da erotização precoce.
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No blog Diga Não À Erotização Infantil (diganaoaerotizacaoinfantil.wordpress.com),
que entre diversos temas trata da defesa do fim da erotização e consumismo infantil, a médica
sexóloga Nilva Ferreira Pereira faz algumas ressalvas em relação à questão sexual relacionada
à criança. Segundo a sexóloga, não existe sexualidade precoce, ela nasce junto com o
indivíduo. No caso das crianças, o sexo não é focalizado no genital, não há objeto do desejo
definido. O que existe é a descoberta corporal, a exploração saudável e normal. A médica
explica que o problema é que a erotização adulta está chegando cada vez mais cedo. As
crianças não estão se desenvolvendo em suas etapas normais. Está havendo um atropelo 45.
Contudo, para uma maior aproximação com os termos e os artifícios utilizados pelo
marketing, pela publicidade e pela propaganda dirigida à criança para incitar o consumo cada
vez mais cedo de determinados produtos comuns aos adultos, é importante conhecer suas
peculiares.

Uma das tarefas mais importantes na administração do composto de marketing é a
promoção ou comunicação daquilo o que se deseja vender, através da sensibilização e da
sedução do consumidor, para motivá-lo a comprar. Na realidade, promoção é sinônimo de
comunicação. Ou seja, a maneira como a empresa divulga seu produto e como sensibiliza e
seduz o consumidor para motivá-lo a comprar.

A escolha do caminho para se chegar até o consumidor e transformá-lo em cliente
depende essencialmente de saber o que se quer e da correta escolha das técnicas de promoção
disponíveis. Esse mix promocional também precisa estar integrado às outras variáveis do
composto de comunicação para que o consumidor seja convencido de que uma determinada
empresa oferece uma melhor relação custo-benefício do que a dos concorrentes. O processo
de comunicação com o consumidor, além de informativo deve ser altamente persuasivo.

Dentre as ferramentas utilizadas pelo marketing para promover vendas, as mais
comuns são a propaganda, a promoção de vendas, e até mesmo a embalagem do produto.
Existem técnicas de comunicação que não são consideradas comerciais como a publicidade,
mas que são produzidas pela mídia, sempre no interesse de organizações diversas, e visam
criar clima favorável aos produtos.
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Esse artigo apresenta uma discussão teórica sobre esse tema: Culto à erotização estimula sexualidade precoce e pedofilia
Disponível em http://diganaoaerotizacaoinfantil.wordpress.com/2007/06/30/erotizacao-precoce/. Acesso em 05 de jul de
2011
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A propaganda é uma ferramenta do marketing e faz parte do componente Promoção.
Existem formas distintas de classificá-la. Pode ser por tipo de público que vai receber a
mensagem ou por tipo de abordagem que a propaganda utiliza. Os objetivos de uma
campanha de propaganda devem ser determinados de forma específica e são decorrentes do
mix promocional da empresa. Evidentemente, o intuito é melhorar o desempenho financeiro.

Para obter sucesso nas campanhas publicitárias, é necessário conhecer a fundo o target
(público-alvo), definido e adotado como foco da comunicação mercadológica, merecendo
assim uma maior atenção e estudo por parte da mesma. Desta forma, a probabilidade desse
consumidor vir a comprar os produtos e serviços é maior, já que todos os esforços do
marketing estão girando em torno do conhecimento desse grupo de pessoas.
A Propaganda ideológica, segundo Garcia (1982)46, tem como função formar idéias e
convicções e, com isso, orientar todo o seu comportamento social através de técnicas amplas
de persuasão. Exemplo: a propaganda a serviço do Nazismo ou outro sistema, como a
Socialismo ou Comunismo.

A Propaganda de produto, a que comumente se discute a questão do apelo ao consumo
e ao consumismo, anuncia os itens para que os consumidores os conheçam, se interessem e
comprem. Segundo Neves (2004) 47, a propaganda de produto se classifica em pioneira,
competitiva e de lembrança. Pioneira, quando se deseja educar o público sobre os valores da
categoria de produtos; competitiva quando destaca uma marca ante suas concorrentes e de
lembrança quando busca manter o nome do produto preferido pelo mercado. Já a Propaganda
institucional tem por objetivo a promoção da imagem, reputação ou idéias de uma
organização, buscando facilitar as relações da empresa com o ambiente interno e externo,
incluindo clientes, fornecedores, bancos, funcionários, acionistas, distribuidores e sociedade
(MCCARTHY & PERREAULT apud NEVES, 2004).

No caso da Propaganda de ação direta ou promocional, esta modalidade busca uma
resposta rápida do público-alvo tão logo a mensagem seja recebida. (ETZEL et al., apud
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GARCIA, Nélson Jahr. O que é propaganda ideológica. São Paulo: Brasiliente, 1982.
NEVES, Marcos Fava Um modelo para o planejamento e gestão estratégica de marketing (orientação para o
mercado) nas organizações. Ribeirão Preto, 2004.
47
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NEVES, 2004). É o caso das ações promocionais, realizadas nos ambientes e nos pontos de
venda, onde se encontra o público-alvo.

A Propaganda corporativa faz parte das ações voltadas para a sociedade, sem cunho
comercial, comprometendo-se com a cidadania num sentido amplo, como parceiros dos
gestores da área pública. Podem-se citar propagandas veiculadas em diversos meios de
comunicação, apoiando campanhas de vacinação, de controle de pragas, incentivo à leitura e
atenção à qualidade de vida, por exemplo. (SINPRORP, 2007)
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. A Propaganda religiosa é

usada como forma de persuasão, destinada a influenciar as opiniões e os sentimentos do
público-alvo para uma determinada religião e os produtos derivados de sua ação (livros,
viagens, CDs, óleos, revistas, imagens).

A Propaganda de Varejo é a mais conhecida das grandes massas consumidoras.
Engloba todo tipo de anúncio destinado prioritariamente ao ponto de venda e os produtos
geralmente são anunciados pelos intermediários, os varejistas (supermercados, shoppings
centers, lojas em geral). Geralmente ocorre através de promoção de vendas, que consiste na
atividade mercadológica através da qual a empresa oferece ao consumidor um benefício extra
e temporário, para induzi-lo a adquirir o produto ou serviço.

A função principal de uma promoção é incentivar os consumidores a comprar uma
maior quantidade de produtos ou ir ao estabelecimento comercial para comprar um número
maior de vezes. São diversos os apelos e técnicas utilizadas nas ações de promoção de vendas,
e muitos deles são empregados para chamar a atenção dos consumidores infantis nos
ambientes e entorno das escolas. Existem muitas maneiras de se chamar atenção das crianças.
E também muitas maneiras e artifícios para vender. No ponto de venda, uma empresa se pode
fazer notar através da demonstração de uso (ou da degustação) de seus produtos com o
recurso mercadológico do merchandising.

A característica fundamental do merchandising é o fato de unir, num só momento e
local (o ponto de venda), o fabricante, o produto e o consumidor, interativamente, e provocar
a compra por impulso. Os critérios básicos para a exposição do produto de acordo com as
técnicas do merchandising são: o produto deve ser colocado nas áreas de maior tráfego de
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público; deve-se evitar o conflito do produto já exposto com o produto anunciado na
promoção; o produto deve estar ao alcance do olhar (ângulo visual); o produto deve estar
exposto de forma acessível.

Os termos merchandising e promoção de vendas estão tão intimamente ligados, sendo
muito difícil dissociá-los. Cada uma dessas atividades cumpre um papel específico no
contexto mercadológico e, no entanto, são grandes as confusões que se fazem sobre elas.
Merchandising é, sem dúvida, o mais confuso, obscuro, enigmático e incompreensível termo
do campo do marketing. A ideia parte do princípio de que as pessoas não compram objetos,
produtos ou mercadorias: compram o efeito que as coisas provocam, conforme o trabalho da
Coca-Cola apresentado a seguir, premiado em concurso nacional, em 2003:

Figura 9 – Merchandising da Coca-Cola. Fonte http://www.pdvativo.info/2009/07/trabalho-de-merchandisingda-coca-cola_08.html

Isso se aplica perfeitamente na venda de produtos ao público infantil, em que
geralmente todos os sentidos são aguçados, através do uso da luz, das cores, dos odores, dos
sons, dos sabores, dos aromas, ou da temperatura.

Essa combinação de recursos pode atingir a audição, o paladar, o olfato e o tato, ou
mesmo as lembranças e experiências (vividas ou guardadas) da criança e provocam as mais
diferentes sensações, conforme material de merchandising do chocolate Bis, apresentado na
figura a seguir:
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Figura 10 - Merchandising do chocolate Bis
Fonte: http://merchandising.no.comunidades.net/index.php?pagina=1434978744

Na reportagem “Estudo mostra o efeito do merchandising nos hábitos alimentares de
crianças e adolescentes”, publicada no jornal O Globo, 11 de fevereiro de 2010, o efeito dessa
técnica fica bastante evidente. Esse método de promoção passou a chamar a atenção no início
da década de 80, com a inserção dos chocolates Reese's Pieces no filme "E.T, o
extraterrestre". No período de exibição do filme, as vendas do chocolate aumentaram 65%:
Uma pesquisa publicada esta semana na revista "Pediatrics" mostra que a indústria
de alimentos paga para a maioria dos filmes infantis exibir comidas e bebidas nada
saudáveis. Para o estudo, foram analisados 200 filmes que ficaram entre os 20 mais
vistos do ano durante os anos de 1996 a 2005 e 69% apresentaram pelo menos uma
vez a imagem de alimentos trash, bebidas ou de uma loja de junk food. Os filmes
foram ranqueados de acordo com o número de cenas de hábitos alimentares não
saudáveis. A pesquisadora Lisa Sutherland, da Dartmouth Medical School, disse que
é um amplo trabalho sobre filmes populares e hábitos alimentares das crianças.

De acordo com a reportagem, o estudo mostra que as comidas que mais apareceram
nas telas de cinema foram doces e balas (26%), petiscos salgados (21%) e bebidas açucaradas
(76%). Os alimentos foram exibidos com maior frequência em comédias, aventuras e filmes
de terror. O McDonald's e o Burger King foram responsáveis por 1/5 de todas as cenas de
comida. Os pesquisadores divulgaram que os filmes mais populares entre as crianças são
usados como mais uma forma de promover uma alimentação rica em calorias e pobre em
nutrientes para crianças e adolescentes.
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O estudo aponta para o fato de apesar dos efeitos da exibição de anúncios de alimentos
gordurosos junto com desenhos ou filmes infantis já ter sido estudado, pouca atenção se dá ao
merchandising durante o programa:

[...]
Seis grandes marcas, segundo o estudo, são responsáveis por 45% do merchandising
nos Estados Unidos, entre elas Coca-Cola, McDonald's e Nestlé. As companhias
afirmam que têm o compromisso de não anunciar no horário infantil, mas o estudo
mostra que o mesmo não acontece com o merchandising dos produtos 49.

Existe, no entanto, um erro conceitual, muito comum, na utilização do termo
merchandising. Costuma-se dizer que marcas ou produtos que aparecem nos filmes ou
novelas são esforços de merchandising. E não são. Constituem apenas propaganda subliminar,
ou, como é chamado nos Estados Unidos, product placement (= colocação de produto).
Conforme exemplo extraído do site promocional da Rede Record50, que tem o objetivo
de vender espaços para colocação de produtos na novela Rebeldes, podem-se constatar as
diversas possibilidades de vendas dos mais diversos produtos e serviços, para as empresas que
tenham como público de interesse os espectadores da trama mexicana, que se espalhou por
diversos países da América Latina.

Figura 11 – Imagem do site da Rede Record.
Fonte: http://comercial.rederecord.com.br/rebeldes/merchandising/html

De acordo com o departamento comercial da Rede Record, ela “está produzindo a tão
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Disponível em http://oglobo.globo.com/saude/estudo-mostra-efeito-do-merchandising-nos-habitos-alimentares-decriancas-adolescentes-3054788, acesso em 2 de março de 2012.
50
Disponível em http://comercial.rederecord.com.br/rebeldes/merchandising/html. Desenvolvido pelo depto. de MKT
Publicitário da REDE RECORD - SP - Fev/11. Acessado em 15 de jul de 2011.
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De acordo com o departamento comercial da Rede, a Record está produzindo “a tão
aguardada versão brasileira do sucesso mundial REBELDE. E são muitas oportunidades de
comunicação para inserir produtos e/ou serviços de forma natural e criativa”. O texto convida
o usuário a navegar e conhecer um pouco mais sobre as oportunidades de merchandising que
cada segmento proporciona. Segundo os dados da Record51, 21% do público que assiste à
novela tem entre quatro e 11 anos e 23% tem de 12 a 17 anos de idade. 23% são das classes A
e B, 55% da classe C e 22% das classes D e E. A sugestão de propaganda/merchandising de
produtos e serviços para a novela Rebelde, da Rede Record sinaliza para o mercado
publicitário e para as empresas as inúmeras possibilidades de promoverem diversos itens de
consumo, de acordo com as características de cada personagem, e incluírem no contexto da
trama, situações em que os produtos “apareçam”:

Eletrônicos, Informática e Tecnologia
Computadores de mesa, laptops, notebooks e netbooks são itens essenciais para qualquer estudante. E nos
cenários da escola de REBELDE, há espaço garantido para eles, em salas de aula, na sala dos professores,
diretoria e dormitórios. Além dos já citados, Lupi, o professor de informática, pode contextualizar com
propriedade as ações conceituais de produtos eletrônicos e de informática.
Higiene e Beleza
Lindas mulheres, jovens e adultas, estrelam a trama de REBELDE. São personagens ideais para protagonizar
ações de merchandising que destaquem marcas e produtos de beleza, como cosméticos e perfumes; e de
higiene, como produtos para o cabelo e de uso feminino.
Alimentos e Bebidas*
A cantina da escola e o restaurante de Genaro são cenários perfeitos para ações que destaquem as bebidas
mais consumidas pelo público jovem. A escola também é perfeita para cenas em que os alunos aparecem
usando máquinas automáticas e consumindo os produtos em seus dormitórios.
*IMPORTANTE: Por imposição da lei, personagens menores de idade só podem aparecer consumindo
produtos industrializados saudáveis e sem incentivo ao consumo exagerado. Produtos: sucos, chás, água
mineral, água de coco, bebidas à base de soja, iogurtes, bebidas lácteas, biscoitos integrais, barra de cereal
e cereal matinal, entre outros.
Calçados, Roupas e Acessórios
As protagonistas Alice, Roberta e Carla estão sempre muito bem vestidas, usam roupas, calçados e
acessórios da moda, que é tema recorrente de suas conversas. Podem destacar marcas, produtos e tendências
do segmento. A moda masculina também pode estar presente com Diego, que é cheio de estilo e só usa
artigos de qualidade. Além disso, os alunos do Colégio Elite Way praticam vários esportes e podem usar
artigos e roupas esportivas.
Automóveis e Motocicletas
Os ricos estudantes da escola ainda não podem dirigir, mas suas famílias usam automóveis de estilo e
tecnologia. Além disso, os protagonistas estão prestes a atingir a maioridade e qual jovem não sonha em
ganhar seu primeiro carro? Não há restrições para ações de merchandising de carros e motocicletas, havendo
espaço para todos os segmentos do setor automobilístico, desde os modelos populares até os de luxo.
Bancos, Financeiras e Administradoras de Cartão
Personagens ricos e de classe média usam cartões eletrônicos de débito e crédito para fazer suas compras em
estabelecimentos como a cantina da escola e o bar do Genaro. Outros personagens podem acessar sites de
bancos ou ir a caixas eletrônicos e agências para realizar transações bancárias.
Telefonia
Como todo jovem cosmopolita, os personagens não largam seus aparelhos celulares de última geração, que
aliam a telefonia a outros serviços como acesso à internet e as redes sociais. Estão aptos, portanto, para
protagonizar cenas em que destaquem marcas, produtos e serviços, como celulares e operadoras.
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O conjunto desses elementos sugestivos quando aparecem inseridos em um contexto
editorial auxilia na persuasão (convencimento) e na motivação de compras. A extensão dessa
ação promocional é incomensurável. Ao colocar as palavras Novela Rebeldes no site de
buscas na Internet, Google, o resultado é de aproximadamente 9.870.000 páginas de
referências em 0,28 segundos52. No site Youtube, sobre Novela Rebeldes, são 35.800
resultados de vídeos relacionados53.

As ações promocionais da Rede Record para a novela envolvem vídeos, fotos,
notícias, promoções de todo tipo, sites de vendas de produtos com as imagens dos artistas,
modelos de roupas, calçados, acessórios, blogs e outras redes sociais, letras de música, passos
de danças, depoimentos, entrevistas, curiosidades, jogos interativos, sorteios de prêmios,
como iPads, notebooks, smartphones, TVs de plasma, home theaters e um carro zero Km. O
cadastramento deve ser feito por e-mail ou por celular (é preciso que o computador e o fone
móvel tenham acesso à internet). E tem que acompanhar a novela, conhecer os personagens,
para então responder às perguntas.

As empresas que inserirem suas marcas no contexto editorial da novela estarão
presentes em todas as demais peças e ações de propaganda e publicidade desenvolvidas para o
público consumidor. Por exemplo, a Rede Record, através do seu programa Balanço Geral
nos Bairros, também participa das ações, promovendo eventos beneficentes, com a presença
das estrelas da emissora, além de prestação de serviços aos moradores, conforme reportagem
a seguir 54:
Em parceria com o Instituto Ressoar, a Record promove evento beneficente com
estrelas da emissora e prestação de serviços. Na manhã do dia 23/07, das 10h às 17h,
a Record e o Instituto Ressoar realizam, no Município de Barueri, na Região
Metropolitana de São Paulo, o “Balanço Geral nos Bairros”. Sob o comando de
Geraldo Luis, o evento – com entrada franca – contará com a presença do
apresentador Rodrigo Faro, dos atores Micael Borges e Sophia Abrahão, que
interpretam os personagens Pedro e Alice na novela “Rebelde”, e do cantor
Henrique Lemes, vencedor do programa “Ídolos”.
Chris Flores, apresentadora do programa “Hoje em Dia”, será a mestre de
cerimônias de uma extensa programação de shows musicais e humorísticos que
acontecerão durante todo o dia. O grupo Katinguelê, o cantor Renner, o comediante
Iran Thieme e as duplas Guto e Nando e Brunna e Mateus vão se apresentar no palco
principal do Ginásio Poliesportivo José Corrêa.
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Além dos shows, diversas atividades sociais são oferecidas gratuitamente para a
população, a partir de uma enorme estrutura, montada especialmente nos espaços em que
esses shows ocorrem, como, exames oftalmológicos, dosagem de colesterol e glicose,
atendimentos odontológico e jurídico, corte de cabelo e massagem terapêutica. Para as
crianças, são oferecidos diversos brinquedos, como pula-pula, tobogã gigante e piscina de
bolinhas:
O “Balanço Geral nos Bairros” será realizado no último sábado de cada mês em um
bairro diferente da área metropolitana de São Paulo, aproximando ainda mais a
Record do seu público com muita informação, lazer e ações comunitárias. O evento
será exibido, ao vivo, das 12h às 13h, no programa Balanço Geral especial de
sábado, dia 2355.

Eventos promocionais desse tipo, escamoteados como promoção de cultura e
informação, saúde e beneficência para a população, são muito comuns em bairros populares, e
geram grande expectativa entre as crianças, sobretudo porque podem estar próximas
fisicamente dos ídolos da TV. Podem vestir roupas que tenham suas imagens impressas,
podem pedir autógrafos em seus cadernos, DVs, CDs ou foto. Conforme imagem extraída da
reportagem56 citada a seguir, do Programa Balanço Geral nos Bairros, em Salvador, pode se
ter uma representação da população que frequenta essas apresentações artísticas, que conta
com a presença inclusive de crianças:

Figura 12 – Programa Balanço Geral nos Bairros - Subúrbio Ferroviário de Salvador – fonte:
http://www.itapoanfm.com.br/index.php/bocao-comemora-aniversario-fazendo-a-danca-do-joelho-ao-vivo/
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Nesse sentido, levar um artista ou personalidade para uma exposição pública gratuita
em um bairro popular, em uma escola, tem o mesmo fim que promover a degustação de um
biscoito, de um suco, um refrigerante, uma amostra grátis, ou qualquer outro produto. Pode
ser estrategicamente exposto em estandes, ou distribuído por promotores de vendas em pontos
de venda. E assim, como na música de Milton Nascimento, “todo artista tem que ir aonde o
povo está”, a propaganda segue o mesmo exemplo. E quando dirigida à criança, causa um
efeito irreversível.

BALANÇO GERAL E SE LIGA BOCÃO REÚNEM 20MIL PESSOAS NA PRAÇA DA
REVOLUÇÃO
Na manhã desta sexta-feira (28) os moradores do Subúrbio Ferroviário de Salvador
receberam mais uma edição do ‘Balanço Geral nos Bairros’, um acontecimento de
iniciativa da TV Itapoan, Rede Record que contou também com a transmissão AO
VIVO do Programa Se Liga Bocão. Segundo a Polícia Militar o evento que teve
início às 9h, reuniu cerca de 20mil pessoas na Praça da Revolução, no bairro de
Periperi. Zé Eduardo (Bocão) e Raimundo Varela, que são líderes em audiência na
emissora, fizeram a apresentação dos respectivos programas que contou com a
participação de grandes bandas: Psirico, Black Style, Levanóis, Rapina, A Bronkka,
Silvano Salles, Pablo e muitos outros.57

Dessa forma, o merchandising é, sem dúvida, a mais poderosa arma ao dispor dos
profissionais de marketing dirigido à criança. Enquanto o marketing decide estrategicamente
o que fazer, o merchandising executa fisicamente – isto é, operacionalmente – essa decisão.
Sua atuação é no ponto de venda, junto ao cliente/consumidor. Por tal, tem características
próprias de ação e de recursos materiais.

Podem ser citados como ações de merchandising amostras grátis, cupons para sorteios,
pacotes de preços promocionais, prêmios (vale-brinde: achou... ganhou), troca direta (juntou...
trocou), concursos de redação, de pintura, entre outros. Além de recompensas por preferência
a marcas, experimentações gratuitas de refrigerantes, achocolatados, biscoitos, guloseimas,
promoções vinculadas a produtos (marcas esportivas, de produtos de entretenimento),
campanhas de incentivo e o merchandising (prática das estratégias promocionais através do
uso de embalagens, displays, cartazes, faixas).

As estratégias para atingir o público infantil incluem também a comunicação
segmentada, com adequação de conteúdo, anunciar em veículos que façam parte da vida das
57
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crianças e que sejam valorizados por elas; associar marcas a eventos e celebridades do
universo jovem; priorizar formatos diferenciados, com linguagens dinâmicas e objetivas;
inserir as marcas nos novos ambientes de comunicação, como diários virtuais e redes sociais.
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3. O MUNDO ENCANTADO DAS MARCAS
Quando nascemos fomos programados
A receber o que vocês
Nos empurraram com os enlatados
Dos U.S.A., de nove as seis.
Desde pequenos nós comemos lixo
Comercial e industrial
Mas agora chegou nossa vez
Vamos cuspir de volta o lixo em cima de vocês
Somos os filhos da revolução
Somos burgueses sem religião
Somos o futuro da nação
Geração Coca-Cola
[...]
Geração Coca-Cola
Legião Urbana

Na sociedade capitalista, que se caracteriza por apresentar um extraordinário número
de empresas e produtos, identificar-se é fator preponderante para chamar a atenção das
pessoas e ser lembrado pelos consumidores. Isso se dá através das marcas.

Quando se fala em marca, a primeira ocorrência que geralmente surge é o nome de um
produto ou de uma empresa. A marca é um signo58 verbal – um nome, um som, que deve
circular e ser mencionando pelas pessoas e entre as pessoas. Deve ser internalizado,
verbalizado e escrito, e, por conseguinte, ser assimilado como elemento linguístico. Porém,
esse símbolo linguístico precisa ser comunicado e fixado no espaço do visível e, desse modo
ser transformado também em um signo visual.

O olho humano explora continuamente o meio ambiente, em busca de seus inúmeros
métodos de absorção das informações visuais, e tudo que é visível tem uma configuração.
Sendo a memória visual mais forte que a auditiva, o nome/signo precisa efetivamente ser
visto, para além de sua sonoridade enquanto expressão verbal (COSTA, 2008, p. 18). Nesse
sentido a, a marca de um produto ou empresa não é apenas o nome, mas tudo aquilo que faça
os consumidores identificá-lo, como um uma cor, um símbolo, um desenho, uma frase de
efeito (slogan), até mesmo a fonte de letra utilizada.
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Para tanto, no nome se inserem cor e forma e, assim, pode ser mostrado
constantemente em situações diversas, de acordo com as estratégias de difusão das marcas das
empresas. A cor é uma sensação produzida por certas organizações nervosas sob a ação da luz
e como elemento visual tem uma função preponderante na composição de uma marca, por
suas vinculações a significados simbólicos e conteúdos emocionais. A cor vermelha, por
exemplo, pode significar raiva, perigo ou paixão em situações ou contextos diversos. Assim, a
forma reproduz o seu próprio conteúdo e, portanto, representa ou significa alguma coisa.

Segundo Costa (2008), as marcas de produtos e empresas devem não apenas
identificar, mas significar algo. Contudo, para falar de marcas que identificam e designam
empresas e suas mercadorias/produtos é necessário então inseri-las no contexto econômico e
comercial, em que os consumidores são destacados pela maior ou menor capacidade de
aquisição de bens.

Em seus primeiros ensaios sobre a sociedade de consumo, o filósofo Jean Baudrillard
apresenta uma tese que ele denomina como uma teoria para a mercadoria-signo. Essa tese
consiste em mostrar como as mercadorias se transformaram em signos, na acepção de
Saussure, cujo significado é determinado arbitrariamente por sua posição num conjunto autoreferenciado de significantes (FEATHERSTONE, 1995, p. 101). Em seus mais recentes
escritos, o filósofo francês inclui outros termos a essa lógica, e chama à atenção para a
profusão de imagens e grande carga de informações que são proporcionadas pela mídia,
gerando fascinantes simulações, e nesse sentido, para Baudrillard, “a TV é o mundo”:
Em Simulations, Baudrillard (1983a: 148) declara que nessa hiper-realidade o real e
o imaginário se confundem, e a fascinação estética está em toda parte, de modo que
“paira sobre tudo uma espécie de paródia não intencional, de simulação técnica, de
fama indefinível à qual se fixa um prazer estético”. (FEATHERSTONE, 1995, p.
101).

Em uma entrevista intitulada A verdade oblíqua, concedida à Revista Época59,
Baudrillard explica a espetacularização da realidade:
[...] Os signos evoluíram, tomaram conta do mundo e hoje o dominam. Os sistemas
de signos operam no lugar dos objetos e progridem exponencialmente em
representações cada vez mais complexas. O objeto é o discurso, que promove
intercâmbios virtuais incontroláveis, para além do objeto. No começo de minha
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carreira intelectual, nos anos 60, escrevi um ensaio intitulado 'A Economia Política
dos Signos', a indústria do espetáculo ainda engatinhava e os signos cumpriam a
função simples de substituir objetos reais. Analisei o papel do valor dos signos nas
trocas humanas. Atualmente, cada signo está se transformando em um objeto em si
mesmo e materializando o fetiche, virou valor de uso e troca a um só tempo. Os
signos estão criando novas estruturas diferenciais que ultrapassam qualquer
conhecimento atual. Ainda não sabemos onde isso vai dar.

O objeto-signo, de acordo com Baudrillard (1991), é um instrumento para manter e
concretizar relações de consumo e de diferenciação social. A utilidade do objeto-signo não é
em essência o que lhe dá sentido. Mas sua representação simbólica. O estímulo para sua
aquisição se dá a partir de um conjunto de conotações e propriedades que o diferencia de
outros objetos, conferindo os mesmos atributos a seu usuário. Portanto, se consome o objeto
em si pelo que ele representa, pela sua capacidade de distinguir e remeter o consumidor a uma
determinada posição, a um determinado status. Daí a característica sígnica do objeto, que
engloba ao mesmo tempo o valor de troca e o valor de uso.
O que confere às marcas comerciais o nome de “marca” é exatamente a sua função
primordial de “ato de marcar”, distinguir, diferenciar.

3.1 O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE MARCAS

A história das marcas se inicia na pré-história, e está ligada ao ato de marcar, por fogo,
pressão ou incisão, superfícies ou pelos dos animais. Passa pelas inscrições em pedras e
blocos de construção, na antiga Grécia e Egito, para sinalizar o arquiteto ou responsável por
determinada obra, perpassa pelos selos babilônicos, pelas inscrições nas moedas cunhadas em
cobre, prata ou ouro, que serviam para a realização de trocas de mercadorias, e se estende até
a identificação de vasilhames de óleos, vinhos e unguentos, na idade antiga. Nesse caso, as
marcas não tinham a função publicitária de atrair um consumidor, mas a de identificar a
origem da mercadoria e de seu fabricante, para que, em caso de roubo ou extravio, decorrido
das pilhagens que ocorriam na navegação àquela época, pudessem ser devolvidas aos seus
proprietários (COSTA, 2008).

Com o surgimento da sociedade mercantil, na Idade Média, as corporações de ofício,
que fabricavam e comercializavam as mercadorias, tinham obrigação de marcar o produto
com uma assinatura ou selo de identidade, para assegurar que eram de boa qualidade, caso
contrário, a lei punia os infratores. Essas assinaturas inicialmente eram de repertório gráfico, e
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se transformaram com o decorrer do tempo na adoção das decorações utilizadas nos brasões e
escudos que identificavam as famílias da monarquia feudal. Desde aquela época, a marca já
representava um valor de garantia, de qualidade e de procedência. Fosse a porcelana, a louça,
o metal precioso, o papel, o tecido, o móvel, tudo tinha a marca de seu fabricante e de seu
artesão. Assim, a Idade Média deu origem às marcas de fábrica, de corporação e de ofícios, e
estabeleceu um diferencial que é significativo até os dias de hoje.

O nascimento da marca moderna se dá com início do industrialismo, e com o registro
de um nome que responsabilizava o fabricante da mercadoria. A partir de então, a marca
adquire valor publicitário, primeiramente a partir dos anúncios impressos (cartazes, folhetos,
anúncios), em seguida pelos correios, e depois com os anúncios luminosos em neon nas ruas,
nos reclames nos rádios, o cinema, e, com a chegada do século XX, o marketing, a
contribuição mais importante para a história das marcas e do comércio de mercadorias.

A marca é um privilégio legal, concedido pelo Estado com o propósito de garantir o
direito de uso exclusivo ao proprietário no seu ramo de atividade econômica. A promoção das
marcas, como marca registrada, tem início entre 1880 e 1900, com a divulgação da Sunligth,
marca criada por Willian H. Lever, que transformou um simples sabão em barras
comercializado a granel, de qualidade duvidosa, em uma mercadoria diferenciada. A patente
da marca Sunlight foi registrada e passou a servir de nome próprio para um produto que até
então era igual aos demais sabões vendidos no mercado. Associado ao nome, o sabão ganhou
também uma embalagem requintada, em papel similar ao papel pergaminho, foi colocado em
uma caixa e divulgado em toda a Inglaterra. Em 1886 a fábrica vendia três mil toneladas de
sabão. Em pouco tempo, com a propaganda, a embalagem e uma marca, a venda do sabão
chegou a 60 mil toneladas (COSTA, 2008).

A segunda grande marca da empresa Lever foi a Lifebuoy, sabonete lançado em 1894,
“com a missão de salvar vidas” no Reino Unido da Inglaterra vitoriana, que estava sendo
devastada por surtos de cólera. O Lifebuoy é comercializado até os dias de hoje60.
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Figuras 13 (cartaz), 14 (caixa) e 15 (folheto-anúncio). Fonte: http://www.lifebuoy.com.br/historia-da-marca.htm

Segundo informações que constam no site da empresa61, a marca redefiniu sua missão
social através dos anos e, hoje, seu objetivo é fazer com que cinco bilhões de pessoas, nos
próximos cinco anos, se sintam seguras e saudáveis por meio do ato de lavar as mãos com
sabonete.

Figura 16. Novo formato das embalagens do sabonete. Fonte http://blogdareport.blogspot.com.br/2010/08/lavaras-maos-habito-que-salva-vidas.html

De acordo com as informações do site, esta será a maior contribuição da marca e de
seus parceiros para o 4º. Objetivo de Desenvolvimento do Milênio, que visa reduzir a
mortalidade infantil em dois terços até 2015:
“Por meio de Lifebuoy, a Unilever pretende fazer a diferença no dia-a-dia das
pessoas. A missão da empresa é atender às necessidades diárias das pessoas no
mundo, em termos de nutrição, higiene e cuidados pessoais. Nós fazemos isso com
61
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produtos que ajudam as pessoas a se sentirem bem, bonitas e a aproveitarem mais a
vida – coisa que a Lifebuoy tem feito há 114 anos. Todos os dias, cerca de 160
milhões de pessoas, em 150 países, optam por marcas da Unilever para alimentar
suas famílias, para sua higiene pessoal e para limpar suas casas.
A cada segundo, 91 famílias optam por um produto Lifebuoy, por suas promessas de
higiene e saúde. Por isso, não é surpreendente que os impactos sociais e ambientais
que ocorrem no mundo, venham em grande parte de nossas marcas. A Lifebuoy está
no coração dos impactos sociais positivos que a Unilever pode oferecer como
empresa. Esta é a razão pela qual promovemos o pensamento sustentável nas
atividades do dia-a-dia de nossas equipes de gerência de marca e de P&D”, afirmou
Ricardo Pimenta, Vice-presidente Global de Marcas, Marcas de Cuidados Pessoais
Unilever. http://www.lifebuoy.com.br/pdf/white_paper_LB_18x15.pdf

Em 1899, a empresa Lever lançou mais uma marca que ficaria na história, as escamas
LUX, e com isso se estabeleceu na Grã-Bretanha e em toda a Europa e estados Unidos, como
uma grande vendedora de marcas de produtos para o lar (COSTA, 2008, p. 69). A partir desse
momento, a publicidade das marcas virou um grande negócio, e os fabricantes perceberam
que, para venderem ainda mais produtos, o importante era estabelecer uma relação direta com
um nome característico, que pudesse diferenciar um produto de qualidade de outro, com
qualidade e procedência ambíguas.

As pesquisas de intenção de compra também surgem para dar ainda mais poder aos
vendedores de marcas. Os estudos realizados pela empresa A. C. Nielsen Company já
indicavam, nos anos de 1920, que a preferência dos consumidores, em 75% de suas compras,
era de produtos que tinham uma forte campanha publicitária como suporte. E assim nasce o
conceito de “quando as vendas caem, deve-se investir ainda mais em publicidade” (COSTA,
2008, p. 70).

Usar uma marca é uma forma de distinguir produtos na mente do público-alvo. Os
consumidores podem fazer um esforço extra e gastar mais para comprar uma marca. Essa
ligação com uma determinada marca é denominada de lealdade de marca. Nos dias atuais, as
empresas devem registrar suas marcas no Instituto Nacional de Propriedade Industrial
(INPI)62, para assim terem uma vantagem competitiva que não pode ser copiada pelos
concorrentes. A maioria dos consumidores é fiel a uma marca quando compram determinados
produtos, já para outros produtos são extremamente volúveis (você provavelmente sabe a
marca do sabão em pó usado em sua casa, mas com certeza não sabe a marca do saco de lixo).
Nesse sentido, para o Marketing, a utilização de marcas beneficia tanto os vendedores como
62
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os consumidores, pois a imagem que as pessoas têm das marcas auxilia na decisão de compra,
reduzindo o tempo e a energia gasta na procura de produtos que satisfaçam as sua
necessidades.

3.2 A MARCA COMO IDENTIFICAÇÃO DE PRODUTOS E MODOS DE SER
GLOBAIS
Marca, segundo a lei brasileira 63, é todo sinal distintivo, visualmente perceptível, que
identifica e distingue produtos e serviços de outros análogos, de procedência diversa, bem
como certifica a conformidade dos mesmos com determinadas normas ou especificações
técnicas. O caráter de distintividade é requisito legal e encontra-se consagrada no artigo 122
da Lei nº 9.279/96. Contemporaneamente, embora a distintividade continue sendo a base
sobre a qual repousa a função das marcas, esse caráter distintivo passou a considerar não só os
elementos gráficos constitutivos das marcas, mas, também, o conjunto das impressões delas
decorrentes, que atue individualizando, distinguindo ou certificado produtos e serviços.

De acordo com a AMA - American Marketing Association, marca significa um nome,
designação, sinal, símbolo ou combinação dos mesmos, que tem o propósito de identificar
bens ou serviços de um vendedor ou grupo de vendedores, e de diferenciá-los de seus
concorrentes". Posicionar uma marca no mercado é a verdadeira arte do marketing, pois,
conforme já exposto, a maioria das pessoas não consome o produto, mas a imagem que tem
do mesmo. Posicionar uma marca não é só dar um nome a um produto, mas também, gerar
uma experiência. Isto significa levar em consideração o contato do público-alvo com a marca.

A criação e escolha de uma marca são fundamentais para o sucesso da empresa e de
seus produtos. Os gestores de marketing sabem das funções de comunicação inerentes ao
nome da marca, pois ela deve atrair a atenção do público alvo, diferenciar o produto dos
similares da concorrência e despertar sentimentos positivos. Para as regras do Marketing, o
nome escolhido não deve ser complicado, deve ser de fácil lembrança e único, deve refletir o
conceito do produto, pois com isso facilitará a estratégia de posicionamento.
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A escolha de uma boa marca nominal deve atender as seguintes preocupações: indicar
os benefícios oferecidos pelo produto. Por exemplo, o carro “Classe A” da empresa Mercedes
denota um carro de classe. Deve ser positiva, distintiva e fácil de falar e lembrar. Por
exemplo, Kichute, da Alpargatas, palha de aço Bombril e o creme dental Sorriso. Deve ser
coerente com a imagem do produto ou da organização. Deve ser registrada e permitida
legalmente.

Contudo, o mais importante para a sobrevivência de uma marca é a sua capacidade de
ser avaliada em termos monetários e consistir no ativo mais valioso de uma empresa. O valor
de uma marca para uma empresa é chamado de brand equity
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, e inclui no seu cálculo a

lealdade do cliente pela marca, a consciência do nome da marca, a qualidade percebida,
associações da marca e outros ativos da marca. Dado esse valor, os gestores de marketing se
empenham em desenvolver e proteger o valor da marca por meio de proteção de marca
registrada e esforços estratégicos para melhorar a imagem da marca. Esses componentes
resultam da percepção dos consumidores, da empresa e de outras variáveis que interferem nas
vendas do produto. Assim, a imagem de uma marca e seu efeito junto ao público consumidor
não são essencialmente assuntos relacionados à sua forma ou cor, mas sim ao imaginário
social, às emoções, experiências e valores que essa marca possibilita.

Experiências com marcas tornaram-se comuns na vida cotidiana, em que todos os
espaços estão impregnados de informações e comunicam algo, a partir da construção de novos
sistemas de signos visuais e imagens publicitárias. O advento dos meios de comunicação e sua
ampliação transformaram profundamente a visão de mundo e a cultura dos grupos sociais ao
redor do planeta. Esses meios têm sido eficientes na divulgação e disseminação de marcas
como formas e estilos de ser e de viver entre as várias culturas. Isso ocorre, principalmente, a
partir da disseminação de uma ideologia dominante, sobretudo a de um país desenvolvido,
como os Estados Unidos, para os países menos desenvolvidos.

De acordo com essa análise, devido à globalização da economia, as mensagens
disseminadas pelos meios de comunicação tem afetado a vida social. Pessoas de diferentes
lugares do mundo passaram a compartilhar as mesmas formas de comportamento, de
pensamento e de atitudes e povos e culturas distantes passaram a compartilhar um imaginário
64

Brand equity é a somatória de valores tangíveis e intangíveis de uma marca que contribuem para o crescimento sustentado
dos seus lucros. Fonte: http://viabnoblog.blogspot.com.br/2008/12/ario.html
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comum de marcas globais, criando certa cultura homogênea, a partir da disseminação e
propagação de músicas, imagens em TV e na Internet, dos personagens do cinema, roupas e
acessórios, entre outras inúmeras mercadorias-signo. Um exemplo disso são as grandes
marcas que dominam o imaginário social, como a Nike, a Ford, a General Motors, a Disney, o
McDonald’s, entre outras. Esse contexto, derivado do mercado e das pressões econômicas,
está saturado de objetos, incitações e apelos midiático/publicitários, de uma hiperoferta
sufocante, de pressões para promover a competitividade social e da fabricação artificial de
necessidades. Nessa perspectiva, engendram-se os mecanismos para seduzir o consumidor e o
cultivo ao fetiche65.

A comunicação midiática, realizada pelos meios de comunicação em massa, constrói a
realidade através de um exercício de marketing, que se dissemina atraindo desejos, vontades,
formas, imagens e necessidades reais ou ilusórias. Como exemplo tem-se a propaganda, que
atiça o consumo através do fetichismo dos objetos, das mercadorias e suas marcas, que são
ligadas às coisas materiais, reais, e a coisas simbólicas.
Naomi Klein (2003), em seu livro No Logo – a tirania das marcas em um planeta
vendido, fala do bombardeio das grandes marcas, e de como as fusões e aquisições e
incorporação de pequenas marcas em todo o mundo se tornou um negócio vantajoso e
estratégico para a globalização e homogeneização de modos de ser dos consumidores. O
negócio da promoção da imagem da marca é o que move o marketing das empresas. A marca
MTV, da multinacional Viacom Sumner Redstone66, está associada “às forças da liberdade e
da democracia em todo o mundo”, conforme Sumner Redstone, magnata, presidente do grupo
CBS/Viacom/MTV. O resultado das ações das multinacionais e dos conglomerados detentores
de marcas na promoção de uma cultura do consumo de modos de ser, para além do consumo
do produto em si enquanto mercadoria é a criação de um exército de adolescentes clonados
marchando uniformes para o shopping global (KLEIN, 2003).
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Uma forma de “esconder” a realidade do valor e da qualidade dos objetos, fruto do trabalho do proletariado. Seu objetivo é
a indução ao consumismo. MARX, Karl: O Capital, vol. 1 - Parte I - Secção 4 - O Fetichismo da Mercadoria e o Seu
Segredo. Disponível em http://www.marxists.org/portugues/marx/1867/ocapital-v1/vol1cap01.htm#c1s4. Acesso em 23 de
jan de 2012
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A Viacom é um conglomerado de mídia americano com várias empresas em todo o mundo, de redes de televisão por
assinatura e indústria cinematográfica, sendo o quarto maior na indústria do entretenimento no mundo. O grupo existe desde
2005, após a divisão em duas novas empresas: a CBS Corporation (antiga Viacom) e a Nova Viacom. A Viacom possui
foco no entretenimento e é proprietária da MTV Networks, BET, Paramount Pictures, Nickelodeon, Nickelodeon Movies,
Xfire, Neopets, Atom Entertainment, DreamWorks, Republic Pictures, Comedy Central, MTV Films, Epix, United
International Pictures, CMT, Quizilla e Spike. Em 7 de dez de 2009, a Viacom vendeu sua participação na MTV Brasil para
o Grupo Abril, juntamente com direitos sobre a marca. http://pt.wikipedia.org/wiki/Viacom
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Deslumbrados pela enorme quantidade de oferta de produtos de consumo, que é
apenas a ponta de um enorme iceberg, não se percebem a sua base estratégica e seus reais
objetivos mercadológicos, que é a consolidação de uma cultura global para o consumismo,
envolvendo empresas de entretenimento, mídia e varejo. Conforme Klein:

A publicidade nos inunda de sedativas imagens caleidoscópicas dos Estados Unidos
da Diversidade e das tentações escancaradas “aonde você quer ir hoje?” da
Microsoft. Mas nas páginas das seções de negócios, o mundo é monocromático e as
portas batem ruidosamente de todos os lados: quase todas as matérias – sejam os
anúncios de uma nova compra, uma falência prematura, uma fusão colossal –
apontam para a perda de opções significativas. A verdadeira questão não é “aonde
você quer ir hoje”, mas “como posso guiar você no labirinto sinergizado onde eu
quero que você vá hoje?” (KLEIN, 2003, Cap. VI, pág. 153).

As empresas e suas marcas globais estão inundando os espaços e transformando-os em
locais de consumo. Cada vez mais, pequenos varejistas perdem suas lojas e centros comerciais
para a instalação de grandes lojas, com 70 mil itens em suas prateleiras. As periferias estão
assoberbadas de lojas de rede e a presença das grandes marcas globais de consumo está em
todos os espaços. O espaço público está sendo redefinido pelas corporações que prometem
uma nova era de liberdade e diversidade, mas o que realmente criam é um abismo social e
cultural (KLEIN, 2003). Na figura 17, um exemplo de máquina de vendas de refrigerantes e
salgadinho, que está localizada na Estação Ana Rosa, no metrô em São Paulo, em que o
consumidor pode, além de comprar o seu salgadinho, tomar o refrigerante, um cafezinho,
assistir aos comerciais e pagar tudo com ticket de alimentação. Esse tipo de máquina também
pode ser encontrado em shoppings, hospitais, escolas, faculdades e em outros centros
comerciais.

Figura 17. Fonte: http://lafora.com.br/page/3/?s=blogs
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Em sua obra “O Capital”, Karl Marx discute as desigualdades sociais como resultado
da estrutura criada pelo sistema econômico capitalista. Os conceitos da teoria marxista
abordam as classes sociais em duas classes antagônicas, com posições hierarquizadas que são
determinadas pelo fator econômico: a burguesia ou classe capitalista: pode querer significar
uma classe social detentora dos meios de produção e empregadora, e o proletariado ou força
de trabalho: classe de trabalhadores que vende sua força de trabalho e seu tempo a fim de se
sustentar.

Outra tese defendida por Marx, na mesma obra, é a teoria do fetiche das mercadorias,
como sendo uma forma de “esconder” a realidade do valor e da qualidade dos objetos, fruto
do trabalho do proletariado. Seu objetivo é a indução ao consumismo 67:

A primeira vista, uma mercadoria parece uma coisa trivial e que se compreende por
si mesma. Pela nossa análise mostramos que, pelo contrário, é uma coisa muito
complexa, cheia de sutilezas metafísicas e de argúcias teológicas. Enquanto valor de
uso, nada de misterioso existe nela, quer satisfaça pelas suas propriedades as
necessidades do homem, quer as suas propriedades sejam produto do trabalho
humano. É evidente que a atividade do homem transforma as matérias que a
natureza fornece de modo a torná-las úteis. Por exemplo, a forma da madeira é
alterada, ao fazer-se dela uma mesa. Contudo, a mesa continua a ser madeira, uma
coisa vulgar, material. Mas a partir do momento em que surgem como mercadoria,
as coisas mudam completamente de figura: transforma-se numa coisa a um tempo
palpável e impalpável. Não se limita a ter os pés no chão; em face de todas as outras
mercadorias, apresenta-se, por assim dizer, de cabeça para baixo, e da sua cabeça de
madeira saem caprichos mais fantásticos do que se ela começasse a dançar. [...]
O caráter místico da mercadoria não provém, pois, do seu valor de uso. Não provém
tão pouco dos fatores determinantes do valor. Com efeito, em primeiro lugar, por
mais variados que sejam os trabalhos úteis ou as atividades produtivas, é uma
verdade fisiológica que eles são, antes de tudo, funções do organismo humano e que
toda a função semelhante, quaisquer que sejam o seu conteúdo e a sua forma, é
essencialmente um dispêndio de cérebro, de nervos, de músculos, de órgãos, de
sentidos, etc., do homem. (MARX, Karl: O Capital, vol. 1 - Parte I - Secção 4 - O
Fetichismo da Mercadoria e o Seu Segredo)

A indução ao consumo de uma marca pode se dar a partir de sua extensão - uma
estratégia que visa, a partir de um produto com marca forte e bem posicionada, tornar mais
simples, rápida e bem sucedida, bem como menos dispendiosa, a introdução de novos
produtos. A estratégia de extensão de marca geralmente se refere à transformação de uma
marca forte em uma marca guarda-chuva (a Brastemp é uma marca guarda-chuva, ou seja,
utiliza uma mesma marca para todas as suas linhas de produtos: microondas, geladeiras,
lavadoras, secadoras, fogões etc.).
67

MARX, Karl: O Capital, vol. 1 - Parte I - Secção 4 - O Fetichismo da Mercadoria e o Seu Segredo. Disponível em
http://www.marxists.org/portugues/marx/1867/ocapital-v1/vol1cap01.htm#c1s4. Acesso em 23 de jan de 2012
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A empresa que opta por utilizar a estratégia de extensão de marca investe em uma
marca acreditando que o prestígio alcançado por essa marca poderá ser transferido para novos
produtos da mesma categoria ou em categorias relacionadas que venham a ser lançadas no
mercado.

Logo, outros produtos da mesma serão também consumidos por extensão. Um
exemplo de marca como identificação de produtos e geradora de modos de ser globais é a
Unilever (figura 18), detentora de inúmeras outras marcas, e que comercializa produtos como
alimentos, cuidados pessoais e limpeza em todo o mundo, conforme menciona o site da
empresa: “Dois bilhões de vezes ao dia alguém, em algum lugar, usa um produto da marca
Unilever” 68.

Figura 18- Marca corporativa da Unilever. Fonte:
http://3.bp.blogspot.com/_q1CiVa5pbmQ/SsUj1NLLZlI/AAAAAAAAAes/RVqSVJmA6sk/s1600-h/unileverlogo.jpg

A marca da Unilever é representada por uma soma de ícones, que formam uma marca
maior, a marca-mãe. A figura a seguir apresenta a explicação dos símbolos usados na marca
corporativa. A estratégia representa os valores, os compromissos e mostra que o todo é feito
pela soma das partes 69:
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http://www.unilever.com.br/
Disponível em http://commktbra.blogspot.com.br/2009/10/unilever-uma-referencia-em-branding.html. Acesso em 10 de
março de 2012.
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Figura 19 - Símbolos usados na marca Unilever. Fonte:
http://3.bp.blogspot.com/_q1CiVa5pbmQ/SsUp9FzXRzI/AAAAAAAAAe0/K6eox8XNSbw/s1600h/LogoUnilever1+icones.jpg

A seguir, alguns dos produtos que fazem parte da marca Unilever, cada uma dessas
marcas tem seu próprio slogan 70:

Figura 20. Fonte http://www.hipersuper.pt/wp-content/uploads/2010/02/unilever.jpg
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Slogan é uma mensagem curta, usada em publicidade como uma identificação de fácil memorização de um produto ou
serviço. A palavra inglesa slogan vem da palavra slogorn, uma corruptela da expressão slaugh-ghairn da língua gaélica
escocesa e língua irlandesa, que era usada como grito, nos antigos clãs, para inspirar seus membros a lutarem pela
preservação do grupo. A publicidade e a propaganda utilizam o slogan como forma de destacar os atributos e vantagens na
complementação de uma mensagem comercial. Na propaganda o slogan é uma frase mnemônica, tem finalidade de manter-se
na mente do consumidor ratificando certas características. O slogan está associado à imagem, à linguagem escrita e estética
transcendendo a materialidade o produto ou serviço, transformando-se no afirmativo indicador dos atributos enunciados no
texto publicitário. O bom slogan é curto e direto expressando a história, a psicologia, o conceito da marca, empresa ou
produto e ou serviços. http://www.ifd.com.br/blog/publicidade-e-propaganda/50-slogans-mais-lembrados/ acesso em 20 de
fev de 2012.
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Mas a extensão da marca também pode se dá a partir de sua aplicação estratégica na
comunicação visual da empresa: marcação de ambientes como sala de reunião, diretoria, copa,
etc., nos uniformes dos funcionários, na papelaria e no material de escritório, na frota de
automóveis ou ônibus da empresa ou de quem a serve, em cartazes, banners, painéis
institucionais, entre outros canais de comunicação e informação corporativos e em ações
promocionais.

Nesse aspecto, onde a marca estiver e para aonde a marca for remeterá ao produto ou
produtos comercializados pela empresa que a detém, conforme projeto desenvolvido pelo
Instituto Compartilhar, do técnico Bernardinho, em parceria com a Unilever 71, que leva alunos
de escolas públicas do Rio de Janeiro para assistirem aos jogos da Superliga de Voleibol.

Figura 21. Alunos dos projetos no Rio de Janeiro, que acontece em 10 escolas municipais, assistem e participam
de jogo da equipe Unilever pela Superliga. Fonte:
http://blog.compartilhar.org.br/alunos-dos-projetos-no-rio-de-janeiro-assistem-e-participam-de-jogo-daequipe-unilever-pela-superliga/

Onde há mídia há marca. A marca é a mensagem. Sua imagem é o símbolo. Vê-se
muito mais a marca da Coca-Cola por todos os lados do que o produto em si. Mas a marca é a
mensagem de que ali há o produto. Seja no ponto de venda qualquer, que pode ser a cantina
da escola ou uma lanchonete, ou apenas para indicar que naquele local - praça, bairro, cidade
71

Um caso ilustrativo de extensão de marca é o de uma dona de casa que comprou um sofá em uma loja de móveis, que tem
uma marca percebida em sua comunidade como uma “marca de rico”. Ao receber o móvel em sua casa, a consumidora não
permitiu que os armadores sequer o retirassem do caminhão, por que “o carro que foi entregar o sofá era de uma empresa
prestadora de serviços e não tinha a marca da loja que ela comprou o sofá”. “– Como eu vou provar para minhas amigas que
eu comprei um sofá de marca?”. Grifo nosso, a partir de relatos de uma professora. O caso se deu com sua mãe. A loja foi a
Lar Shopping.
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– o consumidor pode encontrar o produto. Isso se estende às demais marcas: os arcos
dourados do McDonald’s, o cowboy da Marlboro, o Mickey da Disney ou o bonequinho azul
da Vivo.

Costa (2008, p. 136) diz que a imagem da marca é a força que incita as preferências e
decisões em relação à marca e ao que ela representa para cada consumidor ou grupo de
consumidores. É o que se sente em forma de convicção e emoção, ligados à marca e a tudo o
que está associado a ela. É o que permanece na memória quando tudo tenha sido dito, feito e
consumido. Nesse sentido, a Disney com todos os seus fascinantes brinquedos e personagens
saídos de seus filmes, e a Mattel, com a sua sedutora Barbie, sabem muito bem disso.

De acordo com a Mattel, a Barbie é uma. A Barbie é o todo (KLEIN, 2002, p. 169).

Figura 22 – A casa dos sonhos da Barbie. Fonte:
http://shop.mattel.com/product/index.jsp?productId=3729866

Martine Joly, no livro “Introdução à análise da imagem”, diz que o emprego
contemporâneo do termo “imagem” remete, na maioria das vezes, à imagem da mídia. A
imagem invasora, a imagem onipresente, aquela que se critica e que ao mesmo tempo faz
parte da vida cotidiana de todos é a imagem da mídia. Anunciada, comentada, adulada ou
vilipendiada pela própria mídia, a “imagem” torna-se então sinônimo de televisão e
publicidade. (JOLY, 2004, p. 14)
Quando se fala em “imagem de si” e de “imagem de marca” está se aludido a
operações mentais individuais ou coletivas que insistem mais no aspecto construtivo
e identitário da representação do que em seu aspecto visual de semelhança. Mesmo
sem uma iniciação particular no conceito complexo de representação (que pode se
referir a psicologia, a psicanálise, a matemática, a pintura, ao teatro, ao direito, etc.)
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compreendemos que se trata de uma elaboração relativa ao psicológico e ao
sociológico.
A banalização do termo “imagem” nesse sentido e a facilidade com a qual parece ser
compreendido são bastante surpreendentes. De fato trabalhar a imagem da empresa e
a imagem de determinado homem político, a imagem, de determinada profissão, a
imagem de determinado tipo de transporte, tornou-se a expressão mais comum no
vocabulário do marketing, da publicidade ou dos ofícios da comunicação sobre todas
as formas: imprensa, televisão, comunicados de empresas ou de coletividades locais,
comunicados políticos e assim por diante. Estudar “a imagem de...”, modificá-la,
construí-la, substituí-la, é o termo chave da eficácia comercial ou política. (JOLY,
2004, p. 21)

Barbie e Mickey Mouse são os minipioneiros do branding72. Ambos querem cada vez
mais extensões para suas marcas. A Disney atua em diversas operações que vão dos jogos, aos
vídeos, personagens, programas especiais, filmes, canais de TV, música, shows, parques
temáticos.
A Mattel, com seu slogan “A gente cria. Seu filho imagina.”, apresenta a seguinte
informação em seu site: 200 milhões de produtos produzidos no Brasil. E que “Sempre
preocupada com o desenvolvimento infantil, a Mattel cria brinquedos específicos para cada
etapa de desenvolvimento das crianças”. Esses brinquedos são oferecidos a crianças de zero a
14 anos de idade73.

O bonequinho da caixa de cereal, do leite ou do biscoito não desaparece quando o
produto acaba. Ele continua no tênis, na TV, na mochila, na camiseta. E assim, replicando
esses personagens nos mais diferentes itens que as crianças de todo o mundo tem relação, seja
de ordem prática ou de lazer, o negócio do licenciamento de marcas - Disney, Barbie e
personagens de televisão e desenhos animados - se tornou um dos mais rentáveis nos Estados
Unidos, transformando-se numa indústria de mais de US$ 16 bilhões por ano (KLEIN, 2003).

3.3 ASPECTOS DO COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR
“Cuidado. Você está sendo filmado”. Essa frase tornou-se comum em ambientes
comerciais. Em shoppings, supermercados, e até mesmo em elevadores é possível identificar
câmeras ou circuitos fechados de TV. Segurança ou vigilância? O fato é que os consumidores
72
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Branding significa trabalhar a personalidade e fixação da marca.
http://mattelbrasil.com.br/produtos.aspx
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não se dão conta dessa prática e do que ela realmente significa. Os especialistas da Envirosell,
empresa de consultoria fundada por Paco Underhill 74, estudam a interação entre os
consumidores e os produtos e as relações entre as pessoas e os locais de compra. A
metodologia combina o uso de pequenas câmeras de vídeo instaladas nos pontos de venda
com técnicas de observação direta:
Cerca de 40% dos serviços prestados pela Envirosell a seus clientes envolvem a
avaliação das lojas (estudo da distribuição dos provadores, das prateleiras e dos
caixas e da localização dos espelhos, entre outros). A análise da venda de produtos
nas lojas responde por mais 40% das consultorias. Os 20% restantes reúnem os
serviços prestados a empresas públicas, bancos e instituições culturais interessadas
em assuntos como a comunicação e a gestão do tráfego dentro dos espaços
comerciais.

Underhill75 explica que, nas últimas duas décadas, utilizou mais de mil variáveis para
estudar a eficácia do espaço comercial e o comportamento do consumidor. Entre essas
variáveis estão a quantidade de clientes que compram algum item na comparação com o total
de pessoas que entram na loja (taxa de conversão), a quantidade de setores visitados por um
comprador e o primeiro lugar para o qual as pessoas se dirigem ao chegar:
“Caso um consumidor resolva comprar um produto, queremos saber em qual
momento do processo de compra ele confere o preço e também quantos itens ele
observa antes de ir ao caixa. Avaliamos também quais tipos de produtos são
comprados com mais rapidez – sem sequer prestar atenção às ofertas do dia–, como
ocorre a interação entre vendedor e cliente e qual a inﬂuência do primeiro na decisão
de compra do segundo”, explica Underhill. “Também aferimos o tempo que o
cliente gasta no caixa e se ele tende a comprar algum produto exposto ali perto,
enquanto espera na ﬁla para pagar. Quando os clientes retiram artigos das
prateleiras, observamos se os recolocam no lugar caso desistam da compra. Existem
centenas de variáveis, e eu mencionei apenas algumas. Finalmente, em função de
nossas aferições, tiramos conclusões sobre como reorganizar a loja ou a exibição dos
produtos”, acrescenta76.

Em entrevista concedida à Revista H S Management 77, o especialista Paco Underhill
comenta os resultados de duas décadas de pesquisa sobre esse assunto, sobre o que o
consumidor dos dias de hoje deseja e qual o melhor modo de abordá-lo:

74

Paco Underhill é fundador e diretor da Envirosell, ﬁrma de consultoria no comportamento dos consumidores, sediada em
Nova York, Estados Unidos. Entre os clientes da empresa estão AT&T, Adidas, AmBev, Apple Computer, Barugel-Azulay
& Cia., Banca di Roma, Banco Itaú, Bank of America, Citibank, Burger King, Calvin Klein, Coca-Cola, Compaq, Disney
Stores, Elektra, Energizer, Estée Lauder, Ford, General Motors, Grupo Pão de Açúcar, Gillette, HP, Intel, Johnson &
Johnson, L’Oréal, Levi Strauss, McDonald’s, Microsoft e Pepsi.
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Disponível em http://www.gestaodacomunicacao.com/aulas/1%20-%20HSM%20O%20comportamento%20na%20loja.pdf
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Disponível em http://www.gestaodacomunicacao.com/aulas/1%20-%20HSM%20O%20comportamento%20na%20loja.pdf
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Os fatores diferenciais se revelam quando uma loja ou um produto transmitem o
conceito de ser algo especial, seja por oferecerem um desconto considerável ou por
proporcionarem um artigo único. A rede espanhola Zara reúne valor, conveniência e
diferenciação, pois suas unidades apresentam uma quantidade selecionada de artigos
da última moda e giro rápido. Assim, os clientes só precisam de 45 minutos para ver
todos os produtos de uma unidade e sabem que, em poucas semanas, esses itens não
estarão mais disponíveis.

Para entender o comportamento do consumidor é preciso antes entender como os
consumidores percebem os produtos e são motivados a tomarem decisões de compras, que
possam satisfazer suas necessidades e desejos. Para a psicologia, motivação é a engrenagem
principal de um motor (desejo) por trás de todas as ações de um organismo. É o segmento que
responde pela intensidade, direção e frequência dos esforços de uma pessoa para o alcance de
algo desejado, uma meta. O comportamento motivado caracteriza-se pela forte energia
despendida numa ação orientada para um objeto específico.

Nessa perspectiva, o ser humano dificilmente consumirá se não estiver motivado.
Pode-se tornar motivado ou estimulado por meio de necessidades internas ou externas, que
podem ser de caráter fisiológico ou psicológico. Abraham Maslow78 foi um psicólogo
americano que desenvolveu uma das mais importantes teorias sobre as necessidades humanas,
conhecida como a "hierarquia das necessidades", representada graficamente por uma
pirâmide, conhecida por Pirâmide de Maslow. Segundo o psicólogo, as necessidades humanas
básicas, na medida em que são atendidas, estimulam o homem a identificar outras
necessidades.

De acordo com Maslow, em ordem hierárquica, as necessidades humanas básicas são
as fisiológicas (são necessidades básicas para a sobrevivência do homem, como por exemplo:
fome, sede, sono); de segurança (são necessidades que tratam da integridade física, do medo
que leva o indivíduo a se proteger do desconhecido. Um assalto, por exemplo); necessidades
de afeto (por serem seres sociais, as pessoas têm necessidade de se sentirem valorizadas,
aceitas por aqueles com os quais se relacionam intimamente); necessidades de status e estima
(sentindo-se seguras, as pessoas procuram ser mais queridas e respeitadas pelos outros,
passam a sentir necessidade de liderança e prestígio) e por fim a necessidade de autorealização, que, conforme Maslow, ocupa o lugar hierárquico mais alto na pirâmide e ocorre
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quando o indivíduo procura desenvolver suas mais altas potencialidades, como por exemplo,
o crescimento individual, através do conhecimento filosófico.

A representação da Hierarquia das Necessidades, sugerida por Maslow e os fatores que
estão associados a cada uma das necessidades está sintetizado no que ficou conhecida como A
Pirâmide de Maslow, conforme figura a seguir:

Figura 23 - Pirâmide da Hierarquia das Necessidades
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem:Hierarquia_das_necessidades_de_Maslow.png

O melhor indicador de um comportamento motivado é a persistência, e por isso, uma
pessoa pode buscar um determinado objeto insistentemente, caso necessite dele para algo que
tenha um forte apelo motivacional, como saciar a fome, a sede, ou sanar uma dor. Para que
esse comportamento seja colocado em prática, pode haver dois geradores coadjuvantes, que
são o incentivo e impulso.

O incentivo é um objeto, condição ou significação externa para o qual o
comportamento é dirigido. O discurso publicitário constitui um elemento incentivador, na
medida em que proporciona em seu escopo a compra de produtos em ofertas, prazos
curtíssimos, formas de pagamento facilitadas, brindes, imagens provocantes, sons, promessas
e personagens que endossam o anúncio.

O impulso é a força que põe o organismo em movimento. É entendido como a
consequência de uma necessidade. Em termos, o estudo das motivações do consumidor é
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fundado nas emoções, sobretudo pela busca por experiências emocionais positivas e por
impedir as emoções negativas, definidos pela qualidade individual do cérebro, e não por
normas sociais.

Os estudos relacionados às motivações fazem parte das estratégias de marketing das
empresas, principalmente no que diz respeito ao planejamento das ações de propaganda, que
tem por objetivo ampliar o estímulo e as motivações de compra e reduzir os freios ao
consumo do produto:
Sapatos confortáveis, o uniforme de batalha comercial dos americanos: calça caqui,
camisa pólo verde-oliva, nenhuma loção pós-barba, e boas e espessas meias pardas.
- Ok, ande, ande, ande... Pare.
- Pegue a prancheta e a caneta.
- Psiu. Fique atrás do vaso com a palmeira. Este é o primeiro acompanhamento do
dia.
O objeto do estudo é uma mulher na casa dos quarenta, com capa impermeável bege
e blusa azul. Ela está na seção de artigos de banho. Está pegando toalhas.
- Anote: ela está pegando uma, duas, três, quatro até agora.
Acaba de olhar a etiqueta de banho de uma.
Anote isso também. Cuidado, ela está levantando a cabeça – suma do corredor.
Ela está pegando duas toalhas e deixando a seção com elas.
Anote a hora.
Agora, siga-a até o corredor, até a sua próxima parada.
(UNDERHILL, 1999, p. 15)

Nas primeiras páginas do seu livro Vamos às compras!: A ciência do consumo, Paco
Underhill
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aborda a importância de se analisar muito detalhadamente o movimento dos

consumidores para conhecer os seus mais distintos modos de se comportar por entre as
prateleiras e gôndolas dos estabelecimentos. Analisar como olham as vitrines, como se
aproximam dos balcões, como, e se, pegam um folheto de promoção, entre outras situações
interessantes, compõem as fases da análise do comportamento dos consumidores.

Vários são os fatores que interferem nesse processo, e para o marketing, conhecê-los é
fundamental para atrair e manter os clientes. De acordo com o autor, a análise do
comportamento dos consumidores é um árduo, porém, prazeroso trabalho de campo:
pesquisar, através de minuciosa observação, os clientes no ato da compra, não apenas em
ambientes varejistas, como lojas, mas também restaurantes, bancos, filas, lotéricas, etc.
(UNDERHILL, 1999).
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As pesquisas sobre o comportamento do consumidor indicam o que seria ideal para
manter o cliente na loja e consequentemente provocar a compra: observar as feições, se as
pessoas estão demonstrando prazer no que estão fazendo, se estão se sentindo bem, se estão
consumindo em ambientes confortáveis, claros, aconchegantes, e que as deixam à vontade
para experimentar, provar, escolher e decidir. Advertem até mesmo o estacionamento com
facilidade em locais seguros. Nesse sentido, seguindo as regras das pesquisas, muitas lojas e
shoppings centers oferecem serviços gratuitos de vans e micro-ônibus em pontos estratégicos
para os clientes.

Outro estudioso do comportamento do consumidor, Michael R. Solomom, no livro
Comportamento do Consumidor – Comprando, Possuindo e Sendo80, apresenta a seguinte
pergunta: O que é o comportamento do consumidor? Para Solomom (2002), o consumidor
pode ter muitas faces, idades, rendas, e estar nos locais mais distintos. Não se pode subestimálos ou sequer esquecê-los. Eles são desde o menino que pede ao pai um álbum de figurinhas,
até o senhor de idade mais avançada que vai a uma floricultura comprar um buquê de flores
para o aniversário de uma neta.

Segundo Solomon (2002, p. 24 e 25), os consumidores são atores no palco do
mercado, exercem diferentes papéis e estão constantemente mudando suas decisões de
consumo; o comportamento do consumidor é um processo contínuo, e que não acontece
apenas quando ele paga uma determinada quantia por um determinado produto, mas também,
o que o influencia antes, durante e depois da compra; o comportamento do consumidor
envolve muitos atores diferentes, pois o comprador e o usuário podem não ser a mesma
pessoa. Além de ter outras pessoas que não necessariamente vão ter acesso ao produto, mas
que podem e vão influenciar na decisão de compra.

Portanto, para uma análise do comportamento do consumidor, consideram-se vários
pontos: a relação do consumidor com seu corpo; a relação do consumidor com suas ideias,
emoções e valores; a relação do consumidor com os objetivos e o mundo físico e a relação do
consumidor com outras pessoas e as regras de grupo (SOLOMON, 2002, p. 24 e 25).
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A Mattel, empresa proprietária das marcas mais citadas nas pesquisas entre o público
infantil, como Barbie, Hot Wheels, Fisher-Price, Max Steel, Polly, Little Mommy, UNO e
Monster High, diz em seu site que, através de seu Laboratório de Brinquedos81, apoia o
desenvolvimento das crianças através da observação de seu comportamento, em um ambiente
agradável e descontraído, em que centenas de crianças têm a chance de brincar com os
produtos de uma forma divertida e irreverente, enquanto são avaliadas por diversos
profissionais como psicólogos, pedagogos e designers. Segundo informações da empresa, a
Mattel apoia o desenvolvimento de cada etapa da vida da criança, através do pioneirismo,
qualidade e segurança de seus brinquedos, proporcionando momentos de aprendizado e
alegria para toda a família. Por isso, em 1961, criou nos EUA o primeiro laboratório de
brinquedos do mundo, o Play Lab:
Ao longo de décadas, ele (o Play Lab) vem ajudando no desenvolvimento e na
atualização da linha de brinquedos infantis e pré-escolares da empresa. Em
um ambiente agradável e descontraído, centenas de crianças têm a chance de brincar
com os produtos de uma forma divertida e irreverente, enquanto são avaliadas por
diversos profissionais como psicólogos, pedagogos e designers. Assim, o Play
Lab presta serviços essenciais e recursos valiosos para a marca, contribuindo para o
desenvolvimento de cada produto.

De acordo com as informações da Mattel, em 50 anos de pesquisas, mais de 200 mil
crianças já testaram cerca de 60 mil brinquedos, e a empresa obteve respostas para as
seguintes perguntas: “Como as crianças brincam?”, “O que podem fazer em idades e estágios
diferentes?” e “Quais são seus interesses hoje e amanhã?”:
O Play Lab também realiza pesquisas em casas de famílias. As famílias recebem os
produtos e são observadas por pesquisadores da Mattel. Depois, fazem uma
avaliação sobre esta experiência. As informações são usadas pelas equipes de design
e desenvolvimento de produtos. Tudo para que a brincadeira do seu filho seja a mais
alegre e saudável possível.
Observar as crianças brincando ajuda no aprendizado, a entender o que elas pensam,
do que elas gostam, do que não gostam e aquilo que acham mais importante. Isso
ajuda, por exemplo, a determinar a faixa etária recomendada para cada produto.
Estabelecendo esta conversa permanente com crianças e familiares,
a Mattel descobre como os brinquedos são realmente usados e explorados e obtêm
respostas para as perguntas “Como as crianças brincam?”, “O que podem fazer em
idades e estágios diferentes?” e “Quais são seus interesses hoje e amanhã?”.

Essas informações certamente servem para alimentar o banco de dados da empresa,
que desenvolve e orienta o seu planejamento estratégico de marketing para a venda e
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comercialização de seus produtos e marcas licenciadas, voltados diretamente para um público
que ela conhece profundamente. E provavelmente as famílias que participam dessas pesquisas
não percebem essa ação como uma atividade com fins mercadológicos, e sim, científicos.

Apenas no Brasil, a fabricante de brinquedos Mattel possui mais de 60 empresas
parceiras, que produzem no país 200 milhões de produtos com as marcas Mattel por ano,
exportando até para o mercado asiático. Alguns desses produtos são artigos esportivos,
bicicletas, motinha elétrica, brinquedos, kits de praia, fantasias, bolas e jogos, artigos para
festa e decoração - cama e banho, móveis, luminárias e artigos para casa, acessórios,
calçados, bolsas, mochilas e óculos, confecção, vestuário, material escolar, como cadernos,
lancheiras, canetas e agendas, higiene e saúde - xampus, condicionadores, colônia, curativo,
pasta de dentes, escova de dente, sabonete e gel para cabelo, eletrônicos - CD player, DVD
player e jogos eletrônicos (mini games), alimentos (ovos de páscoa e goma de mascar),
publicações - livros e revistas de atividades82.

3.4 O CONSUMIDOR INFANTIL COMO PÚBLICO ALVO

Não só os adultos, mas também as crianças vivem hoje um tempo em que todas as
coisas, sejam palpáveis ou intangíveis, podem ser, de alguma forma, embaladas, expostas e
comercializadas: revistas, jogos, músicas, cadernos, mochilas, alimentos, sapatos e roupas,
sites, blogs e redes sociais. Todos esses elementos podem ser adquiridos para o consumo, mas
podem ser - e são –, também, utilizados como veículos de comunicação e propaganda. Assim
sendo, astros de telenovelas e seriados de TV lançam comportamentos e linguagens,
personagens de programas infantis disseminam moda, desenhos animados distribuem a
fantasia de um mundo de simulacros, o cinema vende o devaneio, o refrigerante, o fast food, e
o site vende a experiência.

As crianças consomem produtos como quaisquer adultos, e por isso mesmo são alvos
de interesse dos fabricantes de alimentos, utensílios eletrônicos, doces, e demais produtos a
elas destinados. Quando um adulto, o pai, a mãe ou um parente próximo está acompanhado de
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uma criança numa situação de consumo, certamente esse adulto sofrerá influência na hora da
decisão de compra, pois a opinião da criança pode ser determinante.
Como observa Karsaklian (2004) 83, na França, em 1990, calculou-se que as crianças
tinham um poder de compra de 400 bilhões de francos, com uma influência direta de 43%
sobre as compras da família. Na verdade, as crianças estão adotando comportamentos de
consumidores mirins, e se tornando conscientes desse papel na sociedade de consumo,
estabelecida também como sociedade do espetáculo e do lazer.

Quando não estão no ambiente de trabalho, os adultos que residem nos centros
urbanos, em geral, vão às compras em algum Shopping Center, ao cinema do Shopping
Center, ou a um restaurante ou lanchonete, no Shopping Center. Geralmente esses passeios
são acompanhados de crianças – filhos ou sobrinhos. Assim, as crianças aprendem desde
muito cedo que diversão, lazer e consumo tem significados próximos, e passam a desenvolver
um comportamento de consumo similar ao dos adultos, ou seja, tornam-se crianças
acumuladoras.

Em um mundo globalizado e com a informação praticamente instantânea, estando em
qualquer parte do mundo, e tendo acesso a TV a cabo, ou à internet, as crianças podem assistir
aos mesmos programas e emissoras, como a MTV, o canal Disney, o Nickelodeon, o Cartoon
Network, que as levam a consumir diversos produtos, entre eles os sanduíches do McDonald´s
e beber Coca-cola. Karsaklian (2004, p. 242) afirma diz que “as crianças não são as mesmas
no mundo todo, mas assemelham-se entre si muito mais do que as gerações precedentes e por
esse motivo apreciam os mesmos produtos”. Nessa perspectiva, no meio da publicidade e da
propaganda, as crianças são consideradas presas fáceis, ideais para as empresas. Por esta
razão, a maior parte dos estudos e de pesquisas sobre crianças tem relação com a propaganda,
tamanha é a polêmica a respeito deste tema.

Em estudos feitos recentemente, foi percebido que as crianças são capazes de
identificar as propagandas existentes nos (ou entre) os programas de TV, mesmo sem ter um
conceito definido da razão da propaganda, ou saber explicar com precisão como percebem a
diferença entre a propaganda e os programas de televisão.
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Eliane Karsaklian em seu livro O Comportamento do Consumidor (2004) fala sobre os
resultados de uma pesquisa que demonstra que 98% das crianças de seis anos e 82% das
crianças de quatro anos sabem indicar propagandas e programas, para isso, elas têm como
critério uma delas ser menor e mais engraçada que a outra, ou seja, propagandas curtas,
programas longos. As empresas, percebendo o comportamento das crianças, passaram a usar
personagens infantis em suas propagandas: o personagem de marujo da Margarina Claybom,
McDonald´s, carrinhos, ou outros que estejam com visibilidade na mídia. O único objetivo do
desenho animado junto ao produto está em fazer com que ele esteja próximo das crianças.

Segundo vários autores, a percepção das intenções da publicidade tende a crescer de
forma diretamente proporcional com a idade da criança. Karsaklian (2004) afirma que ao
perguntarmos às crianças “o que é a propaganda?”, perceberemos claramente a influência da
idade nas respostas. Algumas crianças de sete anos vão responder “é para fazer a gente
comprar”, “para que a gente possa ver como funciona”. Outras dirão “é engraçada”, “é legal”,
“algumas são muito compridas”. A autora diz ainda que não se pode, obviamente,
responsabilizar somente a idade como fator de influência na relação da criança com a
propaganda; a maturidade e a personalidade da criança, bem como a intensidade de seu
contato com a propaganda, participam desse processo.

Inicialmente, as crianças percebem a propaganda como algo informativo. O persuasivo
é percebido com o avançar da idade. Karsaklian (2004) aponta pesquisas que indicam que, de
modo geral, 50% das crianças prestam atenção na história que envolve o produto em vez de se
concentrarem nele. Por esse motivo, em geral, as propagandas dirigidas às crianças possuem
um caráter editorial, ou como elas mesmas dizem, “tem historinhas”.
No site da empresa Mattel84, tem postado um vídeo de propaganda da boneca Barbie,
conforme figuras 24, 25, 26, 27, em que três lindas mulheres, uma loura, uma morena e uma
ruiva, magras e esbeltas, com cabelos lisos e longos, estão sorridentes e felizes, passeando em
um bosque - com um cenário que alude a um bosque encantado, e cujas indumentárias das
moças indicam que são lindas princesas -, quando aparece em um cavalo, um jovem rapaz,
louro, que observa as moças, e escolhe a loura, oferece a sua mão para que esta suba em seu
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cavalo, e juntos, príncipe e princesa, saem conversando felizes. Então o príncipe pergunta: e
então, para aonde vamos? E a princesa responde: para o castelo.

Figura 24. Fonte http://mattelbrasil.com.br/

Figura 25. Fonte http://mattelbrasil.com.br/

A cena corta para uma casa em que lindas crianças estão brincando com o cavalo da
Barbie, o príncipe da Barbie e a princesa Barbie, tendo ao fundo todos os adereços e
mobiliários do castelo da Barbie. Tudo cor de rosa. Rosa Barbie. A figura de uma mãe
aparece servindo lanche para as crianças. Finalizando o filme publicitário, a Mattel assina: A
gente cria. Sua filha imagina 85:

Figura 26. Fonte http://mattelbrasil.com.br/
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O Greenpeace constantemente realiza ações contra a Mattel, entre outras. Um exemplo pode ser visto no seguinte
endereço: Barbie and Ken: The Breakup http://www.youtube.com/watch?v=E3MT71Vy8_s
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Figura 27. Fonte http://mattelbrasil.com.br/

Do mesmo modo, a propaganda dos carrinhos da marca Hot Wheels, da Mattel, está
no site da empresa (figuras 28 e 29)86. Também com conteúdo e historinha. Carros de
verdade, com motoristas de verdade, competindo em alta velocidade numa pista de corrida. A
cena corta para uma enorme sala em que pai e filho brincam felizes com os carrinhos e os
acessórios da pista de corrida da Hot Wheels. Uma mãe tranquila e bonita está sentada num
sofá confortável, lendo uma revista.

Figura 28. Fonte http://mattelbrasil.com.br/

Figura 29. Fonte http://mattelbrasil.com.br/
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Na compreensão da história não é fundamental a utilização sistemática de uma criança
como protagonista ou herói. Elas procuram uma fantasia, um sonho, percebendo nele, o
início, o meio e o fim. É comum uma criança ter um comportamento diferente da outra com
relação a uma mesma propaganda; umas têm resposta positiva, enquanto que outras
respondem negativamente.

Para Karsaklian (2004), não é nada fácil chegar-se a este ponto de precisão sobre o
sentimento das crianças no que diz respeito à propaganda, pois os métodos de pesquisa
geralmente utilizados fazem com que as respostas sejam verbalizadas, logo racionalizadas. A
autora comenta que dentre os 38 desenhos realizados durante uma pesquisa, a metade
representava propagandas de refrigerantes, 25% produtos cosméticos ou de limpeza e o resto
correspondia a propagandas sobre produtos diversos. Com esse estudo verificou-se que até os
oito anos o que importa é a diversão que o desenho proporciona.

Com relação às propagandas que não agradam ao público infantil, frequentemente são
encontrados causas do tipo: abstração (fala-se do produto sem mostrá-lo); o medo (utilização
de personagens como Drácula, ou outros); a incredulidade (transformação imediata de rostos
ou cabelos logo após a utilização do produto) e discurso longo; em que o apresentador disserta
sobre as qualidades do produto (as crianças o identificam com a autoridade do professor).

Para a criança, a propaganda tem uma relação particularmente afetiva e tem como
ponto de partida os três componentes das atitudes: estado atitudinal (afetivo), comportamental
(conativo), e produto (cognitivo). Adotando como ponto de partida os três componentes das
atitudes (cognitivo, afetivo e conativo). Nessa perspectiva, a criança vai desejar, em primeiro
lugar, o produto; ela o adquire e, somente depois, o analisa, a partir de sua utilização, dos
comentários de seus pais e amigos.

Karsaklian (2004) alerta para o fato que, neste modelo a propaganda entra pelo afeto.
A criança gosta ou não gosta. Se ela não gosta, o processo é automaticamente interrompido e
a propaganda é rejeitada. Se ela gosta, a segunda etapa nem sempre será consolidada, pois ela
depende do consentimento de seus pais para passar para a fase conativa.

Pensa-se que as crianças formam um público-alvo mais vulnerável que os dos adultos,
considerando-se que esse público desconhece os objetivos da comunicação publicitária. No
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entanto, os adultos comumente são influenciados pelas propagandas ou pelas campanhas
publicitárias. Karsaklian (2004) observou que a atenção das crianças é maior quando os
comerciais são agrupados ou apresentados no início de um programa e que os efeitos sonoros
canalizam mais sua atenção do que o visual.

Para a autora, de outro modo, não se pode deixar de analisar a recepção da mensagem.
Uma coisa é atrair a atenção das crianças, outra é saber se a mensagem recebida é aquela
emitida pela fonte. Um brinquedo novo, estimulado de forma correta cria desejos na criança,
que terá, provavelmente, seu desejo satisfeito pelos pais. Mas para isso é necessário ser muito
preciso com o vocabulário, pois as crianças tendem, por vezes, a abreviar as frases.

Karsaklian (2004) destaca que, por último, a criança chega à fase da memorização.
Sem ela, a mensagem terá sido transmitida, a criança terá apreciado seu momento de diversão
com a propaganda, mas ele será efêmero. Sem memorização não há aprendizagem. As
crianças se lembram do que os personagens fazem na propaganda e não do que elas são; isso
acontece porque elas retêm melhor a imagem de um produto que é manipulado pelos
personagens do que de um produto que fica parado em cima de uma mesa. Ao contarem uma
propaganda, elas contam o que fazem as personagens, sem demonstrar grande interesse pelo
produto. Para Karsaklian (2004), uma vez compreendida a mensagem e memorizada a
propaganda, é preciso saber até que ponto a criança acredita no discurso publicitário. As
crianças não têm motivos para não acreditarem no que vêem na propaganda ou no que lhes é
dito.

A propaganda é o primeiro estímulo que desencadeia o desejo da criança pelo produto.
Por isso, uma propaganda é também dirigida à criança, não somente aos pais. Na hora da
compra, elas vão citar marcas usadas comumente vistas em anúncios, e a assimilação será
maior quando a marca estiver ligada a um símbolo, isso porque as crianças memorizam mais
facilmente as formas gráficas em relação às formas verbais.

Na medida em que vão crescendo, as crianças vão ficando mais críticas e aprendem a
lidar com a propaganda. A experiência e o aprendizado desempenham um papel fundamental
nesta relação da criança com a propaganda. Uma criança ao ver uma marca em uma
propaganda, duvidando, ou não, influencia no momento da escolha; a criança neste momento
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está levando em conta a credibilidade da televisão, e o fato da marca estar presente em sua
memória.

Nessa perspectiva, as corporações começam a pensar em novos espaços para
comunicar seus produtos diretamente para a criança e reconhecem o ambiente escolar como
um mercado promissor. Entre as estratégias para alcançar esse alvo, inúmeras táticas são
planejadas. Uma delas é adotar o livro didático como mídia, e divulgar suas marcas e seus
produtos como citações inseridas entre textos e atividades. Outra técnica é oferecer suportes
pedagógicos destinados a animar os trabalhos de classe (BACCEGA, 2003).

3.5 O BRANDING DE PRODUTOS INFANTIS EM AMBIENTES ESCOLARES

As empresas passam também a imprimir suas marcas e promover seus produtos (sejam
artistas, sapatos, jogos, alimentos, cosméticos, eventos, músicas) nas dependências e no
entorno das escolas. A exemplo de ilustração, no jornal Folha de S. Paulo, em 30 de junho de
2009, foi publicada a seguinte reportagem87, sobre a publicidade que entra nas escolas com
brindes, gincanas e teatrinhos:
É terça-feira, são sete da manhã. À porta do colégio, uma modelo de pijamas se
espreguiça sobre uma cama com cabeceira de coração e entrega aos alunos, amostras
do creme facial Clean Clear Morning Energy, da Johnson & Johnson, que promete
acabar com aquela “cara de sono” matinal. “É para vocês passarem nos rostinhos”,
dizia, segundo testemunhas, a moça a crianças e adolescentes que chegavam às
aulas, em ação de marketing em dez colégios, entre os quais os paulistanos Pueri
Domus, Agostiniano Mendel e Batista Brasileiro. Em tempos de cerco à publicidade
infantil na TV - e da extinção de outdoors em São Paulo- as escolas da cidade são
cada vez mais alvo do chamado “marketing de guerrilha” de grandes anunciantes,
interessados em promover ali produtos de apelo infanto- juvenil. “Muitos
ultrapassam os portões do colégio, em ações como as palestras do Dia Nutricional
Sustagen Kids”, a gincana “Gatorade nas Escolas” e um teatrinho sobre a dengue do
repelente Off Kids.

Em todas essas campanhas, as empresas distribuem brindes. De acordo com João
88

Matta , consultor de publicidade infantil para empresas, e professor do tema na ESPM
(Escola Superior de Propaganda e Marketing), “a publicidade tem buscado alternativas aos
87

Para ler na íntegra http://www.alana.org.br/CriancaConsumo/NoticiaIntegra.aspx?id=6205&origem=23 acesso em 20 de
jun de 2011.
88
João Matta é Professor da ESPM e consultor de marketing, é engenheiro eletrônico formado pela USP, com pós-graduação
em Comunicação pela ESPM e MBA em Gestão de Negócios pelo ITA/ESPM.
http://www.espm.br/ConhecaAESPM/AconteceNaESPM/ConteudoElemidia/Pages/FundamentalismonaPublicidadeInfantil.a
spx#_ftn1
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meios tradicionais. Nessas ações, a eficácia é grande, porque a marca está envolvida em uma
experiência dentro da escola”.

Ainda de acordo com o professor, em seu artigo intitulado Fundamentalismo na
Publicidade Infantil, publicado no site da ESPM89, as opiniões sobre a publicidade infantil são
apaixonadas e feitas por quem não tem propriedade sobre o tema, e que colocam a
publicidade como a grande vilã de um consumismo pouco entendido pelos que opinam:

Nos últimos dias, tenho lembrado muito da leitura que fiz de Apocalípticos e
Integrados, livro de Umberto Eco. Venho assistindo e lendo bastante coisa a respeito
da publicidade infantil. Opiniões apaixonadas têm aparecido aos montes. Opiniões
que colocam, muitas vezes, a publicidade como a grande vilã de um consumismo
pouco entendido pelos que opinam. Pouco entendido porque os que opinam de
forma apaixonada assumem que o consumo é algo radicalmente maléfico para o
nosso mundo e que a publicidade causa um efeito direto no consumo das pessoas,
neste caso as crianças. O dito consumismo não parece ser algo tão cruel e, nem por
isso, algo que não mereça nossa total atenção. Assim é também com a publicidade
infantil. 90

Nesse mesmo artigo, de acordo com o professor da Escola Superior de Propaganda e
Marketing, “pode-se dizer que estamos diante de apocalípticos que chegam a defender o fim
da publicidade infantil, como se esta fosse a responsável direta por um dito problema: o
consumismo”. Para ele, o binômio publicidade-consumismo não é uma fórmula
comprovadamente exata. “Não é, de forma alguma, diretamente um causa-efeito como
querem nos fazer crer os apocalípticos da publicidade infantil que a veem como um mal que
deve ser combatido”:

(...) Fim preguiçoso porque estes apocalípticos da publicidade infantil acabam por
sugerir a não reflexão, o não pensar a respeito, o trabalho de se considerar cada caso
como um caso, como realmente o é ou deveria ser. Existem muitos tipos diferentes
de publicidade infantil, alguns até fundamentais para nossas crianças que, apesar de
nos sentirmos bem com a visão que as enfatiza além da conta, são sim capazes de
discernimento e precisam de uma comunicação, mesmo que publicitária, para a sua
evolução, como pessoa engajada em nosso processo social. Processo este que tem o
consumo como parte e isto é uma verdade há algum tempo. Entendamos o
89

Artigo acessado em 3 de março de 2012, disponível em:
http://www.espm.br/ConhecaAESPM/AconteceNaESPM/ConteudoElemidia/Pages/FundamentalismonaPublicidadeInfantil.a
spx#_ftn1
90
O autor chama de crianças, os indivíduos de 0 a 12 anos de idade de ambos os sexos. Segundo a Legislação Brasileira. O
art. 227 da Constituição de 1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069, de 13 de julho de 1990) asseguram às
crianças e adolescentes brasileiros todos os direitos e deveres inerentes à pessoa humana, especialmente as oportunidades e
facilidades para que se desenvolvam física, mental, moral, espiritual e socialmente, em condições crianças indivíduos entre 0
e 12 anos e adolescentes, aqueles que se incluem na faixa etária de 12 a 18 anos. Disponível em:
http://www.dhnet.org.br/dados/guias/dh/br/sp/gcidadan.htm#DIREITOS
DA
CRIA???E%05?š??NÇA
E
DO
ADOLESCENTE
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consumismo exagerado como mal. Mal este que não é exclusivo para nossas
crianças. O caminho é o da reflexão e não da derrota trazida pela proibição total.
Nossa publicidade infantil não precisa mais de leis para regulá-la, as que aí estão, se
forem realmente aplicadas, dão conta do recado. O que nossa publicidade precisa é
de aprofundamento reflexivo, é de contribuições relevantes para regulá-la de forma
ética e madura.

Laís Fontenelle Pereira, psicóloga do Instituto Alana91, uma ONG que promove
atividades em prol da defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes, relacionadas ao
consumo em geral, critica a tendência da publicidade em escolas: “A escola é o primeiro
ambiente de socialização depois do familiar. É como se esses produtos tivessem respaldo do
professor. A criança assimila que é positivo consumir aquilo que é apresentado a ela no
mesmo lugar onde assiste às aulas”. A psicóloga Rosely Sayão, colunista do jornal Folha de
São Paulo e autora do livro “Como Educar Meu Filho?”, ainda nessa mesma reportagem, que
apresenta a escola como espaço publicitário, diz que é importante os pais ficarem atentos ao
que acontece nas escolas, conforme exemplo da figura a seguir:

Figura 30. “Aos quatro anos, é importante aprender que comida é McDonald's e bebida é Coca-Cola”.
Fonte: http://recortenews.blogspot.com/2010/07/aprendizagem-comeca-cedo.htm
91

O Instituto Alana é uma organização sem fins lucrativos criada em 1994 que tem como missão fomentar e promover a
assistência social, a educação, a cultura, a proteção e o amparo da população em geral, visando a valorização do homem e a
melhoria da sua qualidade de vida, conscientizando-o para que atue em favor de seu desenvolvimento, do desenvolvimento
de sua família e da comunidade em geral, sem distinção de raça, cor, posicionamento político partidário ou credo religioso. É
também incumbência do Instituto desenvolver atividades em prol da defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes
relacionadas a relações de consumo em geral, bem como ao excessivo consumismo ao qual são expostos.
http://www.alana.org.br/Institucional/Instituto.aspx
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Na reportagem92, pode-se ler acerca um pai que se queixou sobre o fato de uma prova
de matemática, aplicada na Escola Alternativa Coopresma, em São Mateus (ES), citar
questões patrocinadas, e por terem sido distribuídos às crianças da terceira série do Ensino
Fundamental os catálogos da perfumaria L’acqua di Fiori:
“Suponhamos que Bianca tenha R$ 50. Qual produto que ela poderia comprar na
L’acqua di Fiori [?]“, questionava a prova, aplicada às vésperas do Dia das Mães de
2007. Em outro tópico, dizia: “Desenhe o [produto] que você escolheu para
presentear sua mãe do seu jeitinho e escreva um bilhete bem carinhoso para ela.”

Segundo os depoimentos da diretora da escola, Lúcia Mattos, a prova não foi
encomendada. A diretora diz que a professora precisava de algum encarte para a prova e
escolheu o da L’acqua di Fiori e que não houve a intenção de vender nada. A reportagem
procurou a empresa, que se posicionou dizendo que não faz esse tipo de ação e que, devido à
mudança de dono na franquia, não pode saber se foi uma iniciativa local. Questionado sobre o
assunto, o juiz de direito Leandro Silveira, também pai de alunos da mesma escola, diz não ter
gostado da avaliação, alegando que as crianças são inocentes e legitimam essas ações, porque
confiam na escola.

Ainda comentando sobre o assunto, o juiz Leandro Silveira disse à reportagem que em
outra ocasião, a escola permitiu a entrada de um palhaço enviado por uma concessionária que
prometia dar um cachorrinho para o pai que comprasse um carro naquele fim de semana.
Segundo a reportagem, para as empresas as ações promocionais desenvolvidas em
escolas e em seu entorno são de caráter meramente informativo. Em geral, e seguindo o
posicionamento do professor da ESPM, João Matta, as empresas que utilizam as ações
promocionais em escolas, como método de divulgação de seus produtos, defendem essas
atividades, que consideram de bom conteúdo informativo.

A empresa Ceras Johnson, fabricante do repelente de insetos Off Kids, afirma já ter
passado por 1.400 escolas nas regiões Sul e Sudeste com sua peça de teatro sobre prevenção
de dengue. Segundo a empresa, o objetivo é educar desde cedo as crianças a se protegerem
contra os mosquitos e as doenças que eles podem transmitir: “O projeto teve início em 2007 e
a ideia é que continue por muitos anos, sendo sempre divertido e educacional.” A reportagem
92

http://www.alana.org.br/CriancaConsumo/NoticiaIntegra.aspx?id=6205&origem=23 acesso em 20 de jun de 2011.
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cita também outras ações da Johnson & Johnson, que defende a promoção do produto facial
Clean & Clear Morning Energy, que distribuiu amostras grátis para crianças:
“A acne é uma questão que transcende o aspecto físico e estético influenciando a
autoestima do adolescente. Clean & Clear, que é uma marca voltada à adolescência e
estuda todas as características dessa fase da vida, tem por missão levar informação a
este público”, diz a empresa. Segundo ela, a distribuição de amostras grátis foi feita
para crianças acidentalmente. Seu foco de vendas, diz a empresa, é o público
adolescente.

Com relação à ação promocional da Gatorade93 em escolas, em que a bebida é
distribuída ao final das gincanas promovidas a empresa, na reportagem, afirma que seu
programa escolar é baseado na “importância da prática de atividade física, da alimentação
saudável e da hidratação, para crianças de 8 a 14 anos, pais e professores de escolas
particulares”.
Uma pesquisa encomendada ao Nickelodeon Business Solution Research, pela
Viacom94, conglomerado de comunicação, proprietária canal Nickelodeon, apresenta dados de
estudo do mercado infantil, denominado “Os 10 Segredos para falar com as crianças (Que
você se esqueceu porque cresceu!)” mostra que mais de 40% das compras dos pais são
influenciadas pelos filhos e 65% dos pais revelam que ouvem a opinião das crianças sobre os
produtos comprados para toda a família, como o automóvel, por exemplo 95. Os dados obtidos
na construção da pesquisa foram a partir de fontes como o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE e Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), de 2005.
O que se observou na pesquisa “Os 10 Segredos para falar com as crianças (Que você
se esqueceu porque cresceu!)” 96: a população infantil, ou o número de crianças do Brasil por
faixa etária, de zero a 14 anos; a média da mesada da criança brasileira e a respectiva classe
social das crianças de 04-11 anos; o investimento no Mercado Infantil em itens como
brinquedos, revistas, perfumaria, moda, fast foods, parques, cinemas, entre outros; o
investimento publicitário no mercado infantil em 2006, em que o setor de brinquedos e
acessórios teve o maior crescimento, relativo a 54%; os estágios evolutivos da criança, bem
93

Segundo o site da empresa, http://www.gatorade.com.br/va_mais_longe/duvidas.html , Gatorade é uma bebida isotônica
cientificamente formulada para ajudar na hidratação do corpo durante a prática de exercícios que pode ser usada por qualquer
pessoa.
94
Disponível em http://www.alana.org.br/CriancaConsumo/Biblioteca.aspx?page=2&v=5 acesso em 5 de Nov de 2011.
95
A pesquisa na íntegra pode ser acessada aqui http://www.alana.org.br/CriancaConsumo/Biblioteca.aspx?page=2&v=5
96
Essas informações constam do relatório da pesquisa, disponível em
http://www.alana.org.br/CriancaConsumo/Biblioteca.aspx?page=2&v=5
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como as diferenças de acordo com cada estágio e sua evolução, através de quatro dimensões:
distinção entre fantasia e realidade; aprendizado através da repetição ou da descoberta;
definição da identidade feminina e masculina; humor concreto e abstrato.

Os resultados da pesquisa apontam para os itens que deram origem aos 10 tópicos,
chamados de “10 Segredos para falar com as crianças”, e que foram recomendados aos
profissionais de marketing, propaganda e publicidade em todo o país, com base nos seguintes
pressupostos: as crianças tornam-se independentes mais cedo e existe hoje uma nova
dinâmica familiar; os pais reconhecem que seus filhos são mais autônomos do que eles eram
quando crianças; crianças ensinam tecnologia (computador, msn, sms, e-mails) para seus pais
e com o trabalho, a distância entre pais e filhos fica cada vez maior.

As dez recomendações do Nickelodeon Business Solution Research para as empresas,
sobre como se deve “falar” com as crianças são:

Segredo número 1: Crianças são loucas por novidades, e por isso, 70% do portfólio de
brinquedos do mercado é renovado todo ano. São novos produtos, novas versões, novas
embalagens, novos desenhos e personagens, novos jogos, novos desafios. A pesquisa
apresenta algumas estratégias sobre o que o marketing das empresas deve fazer para
acompanhar essas informações: realizar cruzamento de dados, identificar tendências de
consumo, criar relacionamento com a marca, monitorar os lançamentos dos produtos.

Segredo número 2: O poder para elas está em cada descoberta, e atendendo a
recomendação, 44% foi o percentual de crescimento de audiência da Rede Record, junto ao
público de 04 a11 anos, quando a rede passou a exibir o programa Guinness: Livro dos
Recordes.

Segredo número 3: Crianças têm uma relação especial com a mídia e confiam nos
meios de comunicação. Dicas para que as marcas indiquem atividades ligadas aos
produtos/personagens, em suas propagandas: acessem o site e brinquem com os jogos: Peça a
mamãe pra comprar. Coma isso que faz bem. É nutritivo. É saboroso. É delicioso. É divertido.

Segredo número 4: Crianças adoram a tecnologia: ela diverte e dá voz. Estão
Multiconectadas e vivem a comunicação multiplataforma 360º: TV, Internet, Celular, Cinema,
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Games. A Tecnologia é onipresente na vida das crianças. É o que define esta geração. Por isso
a “Nick tem interação total do canal com a criança”. Nick é o site infanto-juvenil recordista
em tempo de permanência (EUA). O site do Neopets Brasil (Nick) é o terceiro maior do
mundo em quantidade de usuários únicos, à frente de países como Japão e Inglaterra. “Além
disso, a Nick tem uma variada linha de produtos licenciados”.

Segredo número 5: Crianças têm opiniões próprias. E estão cada vez mais influentes
na hora da compra. Os itens apresentados na pesquisa, que sofrem influência direta dos
consumidores mirins, na eleição das marcas na hora da compra são alimentos infantis, balas e
doces, alimentos em geral, brinquedos, eletrônicos, fast food, refrigerantes, roupas, pastas de
dente, sabonetes, escovas de dente, Shopping Centers, games de computador, celular, destino
das férias. Para evidenciar esses dados, o relatório da Viacom utiliza informações de
pesquisas científicas, realizadas por autores que estudam o comportamento do consumidor,
sobretudo com relação ao aprendizado da criança com a marca/produto através da idade,
conforme se pode observar na tabela a seguir (tabela 1):

Aprendizado da criança com a marca/produto através da idade

Tabela 1. Fonte: ‘Público-Alvo: Crianças’ – Nicolas Montigneaux. Negócio Editora. 2003.

Para ilustrar o segredo número 5, da opinião própria das crianças, a pesquisa traz os
exemplos do Anúncio do Banco Real ABN AMRO e sua cartilha multicolorida, com
bichinhos e personagens ensinando a criança a acessar o site do Banco e a brincar com os
jogos, enigmas, histórias e desenhos.

Outros exemplos usados como ilustração ao segredo número 5, foram as campanhas
Viagem para Disney e a do DVD no banco traseiro do carro, da CITROEN: XSARA
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PICASSO. Segundo informações da pesquisa, o sucesso foi imediato e o carro teve um
incremento de vendas em cerca de 50%. As Tintas Coral também incluíram a criança no seu
público-alvo, a partir dessa pesquisa.

Segredo número 6: As crianças continuam sendo crianças. São sofisticadas,
tecnológicas, influentes. Mas, emocionalmente, as crianças continuam sendo crianças. E elas
adoram brincar. A tabela que a pesquisa apresenta é da classificação da venda de brinquedos
no primeiro bimestre de 2007, que demonstra que podem variar os modelos, mas carros e
bonecas continuam sendo os brinquedos mais vendidos (tabela2).

Classificação da venda de brinquedos no primeiro bimestre de 2007

Tabela 2. Fonte: PBKids ano base 2006. Ranking PBkids 1º bimentre de 2007

Segredo número 7: Para prender a atenção delas, seja lúdico e divertido. Ou seja, crie
anúncios interativos e tecnológicos. Crie anúncios com histórias, com jogos, com imagens
criativas, divertidas, nonsense (sem sentido, em inglês), que despertem a fantasia.

Segredo número 8: O olhar da criança não é o nosso. Em média, o raio de visão
completa de uma criança não passa de 1m50 de altura. Portanto, segundo as recomendações
da pesquisa, o Ponto de Venda deve ser um mundo de fantasia ao alcance das suas mãos.
Como o display da Girafa Fisher Price, produto para crianças em idade pré-escolar, campeão
entre as mães. Como a Borboleta da Faber Castell, produto à mostra e ao alcance da criança
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em idade escolar. Como o Display “Total Look”, da Tigor, premiado com medalha de ouro no
evento POPAI - Brasil 200597, e vencedor de Prêmios de Marketing e Design.

Segredo número 9: Um bom personagem comunica mais que mil palavras. Ou seja, As
crianças confiam nos personagens, se identificam com eles e os têm como referência de
valores. E segundo a pesquisa, os personagens preferidos pelas crianças brasileiras são Bob
Esponja, Chaves, Scooby Doo, Power Rangers e Barbie. Esses dados alimentam a indústria de
brinquedos, e incentivam o licenciamento de personagens em itens como os demonstrados na
tabela a seguir (tabela 3), disponível no relatório da pesquisa da Viacom:

Tipos de objetos que gostaria de ter com personagens

Tabela 3. Fonte: * Kiddo’s 2006.

Segredo número 10: Criança é uma esponja. Portanto, deve-se ter cuidado com o que se diz a
ela.
A pesquisa do Nickelodeon Business Solution Research 98 apresenta elementos de outro
estudo realizado pela Viacom – “Pesquisa Wellbeing - o equilíbrio emocional da criança
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Estudo que apresenta comparativo da decisão de compra no ponto-de-venda em diferentes formatos de varejo e revela
detalhes sobre o perfil do novo consumidor.
98
Assinam a apresentação do relatório da pesquisa Os 10 Segredos para falar com as crianças as seguintes pessoas: Carolina
Vianna – Marketing - carolina.vianna@viacombrasil.com e Beatriz Mello – Pesquisa - beatriz.mello@viacombrasil.com
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brasileira” - e apresenta informações sobre os assuntos relacionados ao tema “do que as
crianças brasileiras têm medo?” acerca do que vêem, ouvem e assistem na mídia (tabela 4):
“do que as crianças brasileiras têm medo?”
Morte dos Pais

95%
87%

AIDS
Ladrões em casa

86%

Cancer

86%

Sequestro

84%

Ser roubada

79%

Terrorismo

71%

Desastres Naturais

64%

Gripe do Frango

64%

Não entrar na Universidade
Abuso

64%
61%

Tabela 4. Fonte: Pesquisa Wellbeing - o equlíbrio emocional da criança brasileira

A Pesquisa Wellbeing sobre o equilíbrio emocional da criança brasileira mostra dados
que relatam serem “as crianças brasileiras as mais estressadas do mundo”, e “as que são mais
preocupadas no mundo com assuntos relativos à segurança”.

A média geral para o sentimento de medo com: crimes, terrorismo, doenças, desastres
naturais, abusos é de 75%
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, contra 16% dos índices apresentados por crianças nos Estados

Unidos, por exemplo. A Viacom apresenta esses dados aos seus parceiros e faz referência aos
seus produtos, que segundo a empresa, oferecem “Segurança, diversão e entretenimento a
qualquer momento, num canal dedicado exclusivamente para as crianças”.

Os estudos sobre o público consumidor infantil mostram que as crianças são um alvo
publicitário fácil de convencer, e estão expostas a todo tipo de anúncio, inclusive aos serviços
de tele-sexo e tele-amizade. À luz dessa discussão, é imperativo conhecer os procedimentos
adotados pelas corporações, no planejamento das estratégias do marketing que tem as crianças
como público-alvo, e as escolas como espaços comunicantes da publicidade e da propaganda
dirigida à criança, e compreender as técnicas de persuasão utilizadas pelo discurso
publicitário, tão presente no cotidiano das crianças e também no seu ambiente escolar.
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A pesquisa sobre o equilíbrio emocional da criança brasileira, realizado pela Viacom, para o canal Nick está disponível:
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cts=1331584532609&ved=0CCUQFjA
A&url=http%3A%2F%2Fmundonick.uol.com.br%2Fviacom%2Fwell_being%2Fwell_being_br.ppt&ei=qFxeT6qfEcbi0QHhdncDw&usg=AFQjCNG2mKo5Gye_H7W4xqRTMSckQEUr3Q&sig2=NU0weSXgz6ye06Blln2CiQ
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Para Gramsci (1995), a escola não deve ser um elemento reforçador de perpetuação
das classes sociais, mas sim, uma escola desinteressada, um espaço em que o intelectual pode
exercer um papel importante para a atuação e disseminação ideológica das dimensões teóricas
e práticas, de especialistas e técnicos, estabelecidas na modernidade. A possibilidade de sair
do senso comum para o bom senso, onde se ensinam os direitos e os deveres, onde se constrói
cidadania, onde se estabeleçam de forma igualitária o desenvolvimento da capacidade de
trabalhar manualmente (técnica e indústria) e o desenvolvimento da capacitação para o
trabalho intelectual.

Saviani (2008) diz que a escola não deve servir de reprodutora do status quo da
divisão de classes, em que uns mandam e outros obedecem. Tampouco deve servir de
Aparelho Ideológico do Estado (ALTHUSSER, 1998.), reprodutora da ideologia dominante
aos grupos de proletariados e de classes sociais de marginalizados e excluídos.

Em reportagem publicada na Folha de São Paulo, em oito de julho de 2009, Escola usa
professor para promover produto100, pode-se ler a seguinte manchete: Redes COC e Dom
Bosco oferecem seus docentes para ações de marketing que incluem distribuição de brindes
na volta às aulas:
As redes COC e Dom Bosco, que formam um dos maiores grupos educacionais do
país, transformaram seus 4.800 professores em garotos-propaganda de empresas. As
escolas encaminharam ao mercado publicitário uma proposta de parceria na qual
dizem que os professores -"promotores de sua marca"- podem atuar em ações de
merchandising nas portas de vestibulares nas quais distribuem brindes patrocinados
(como chocolates, sucos e chicletes) e vestem camisetas com as marcas.
Além disso, em sala de aula, os docentes podem dar produtos com cartões de boasvindas na volta às aulas ou distribuir atividades extracurriculares no ensino infantil
com o logotipo do patrocinador.

De acordo com a reportagem, recentemente, alunos do COC ganharam biscoitos
recheados que acompanhavam um jogo de formar palavras trazendo impressa a marca da
guloseima. Em outras ocasiões, fabricantes de chocolate distribuíram amostras com o objetivo
de "dar energia" aos estudantes.

O SEB (Sistema Educacional Brasileiro), que reúne as duas redes e soma 27 unidades
próprias e mais de mil associadas pelo país - afirma que não cobra nada do patrocinador e que
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é extremamente seletivo com os produtos parceiros e afirma que a ideia do projeto é agradar
aos estudantes com a distribuição dos produtos, criando um envolvimento maior com ações da
escola:

"É um merchandising sutil", diz Vagner Aguilar, diretor de marketing do grupo
SEB, citando as ações que ocorrem nos vestibulares. "O aluno se sente amparado:
"Que legal que a escola e essas empresas pensaram na minha prova"." Para ser
aprovada, conta Aguilar, a ação deve ter "contexto pedagógico" ou ser feita em
ocasiões especiais, como "Dia dos Pais", início da primavera e a "volta às aulas". O
diretor de marketing da rede, que tem cerca de 400 mil alunos, diz que esse tipo de
ação "funciona muito" para a marca e é boa para a escola, "pois coloca o aluno em
contato com as novidades do mercado". Ele diz, por exemplo, que em uma ação de
Dia das Mães exigiu da "empresa parceira" (uma rede de cosméticos) a distribuição
de miniaturas de um perfume que não estava ainda nas lojas. Para acompanhar a
novidade, as crianças criariam um cartão comemorativo à data.

Sobre a reportagem, o professor da Faculdade de Educação da USP, Vitor Paro, critica
as ações do gênero e, em especial, o envolvimento dos professores dizendo ser um absurdo, e
que essas ações mostram como a profissão de professor está degradada. “O que o professor
fala em sala de aula é tido como verdade pelos alunos", afirma o professor.

Contudo, a reportagem comenta que as mães aprovam as ações promocionais:
A fisioterapeuta Márcia Fernandes, 46, mãe de três alunos numa escola COC de
Ribeirão Preto, discorda do educador e elogia a iniciativa. "Quem não gosta de
ganhar brinde? Outro dia, meus filhos ganharam uma bolachinha na escola que eu
nunca tinha comprado. Gostei e fui ao supermercado para comprar mais." O diretor
de marketing do SEB afirma que as ações do grupo não são publicidade e que os
professores da rede não recebem remuneração extra por participar delas. "O business
da escola é formar cidadãos. Não dá para vender produtos dentro da escola. Não
distribuímos cupons de desconto, por exemplo,", afirma Aguilar.

As instituições escolares continuam sendo, em níveis variados, as fontes primárias da
educação e da formação moral das crianças. Mas a influência da mídia está presente também
por meio delas. A escola, que constitui um lugar de educação e formação, constitui também
um excelente alvo para a divulgação e exposição de produtos e serviços cujos públicos são
crianças e adolescentes, e por isso, tem ocupado cada vez mais espaço nas pesquisas e nos
planejamentos de marketing e comunicação mercadológica das corporações.
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Nesse sentido, pode-se dizer que a escola está sendo utilizada como aparelho
ideológico e servindo aos interesses econômicos para a promoção do consumo e para a
formação de uma nação de consumidores (um exemplo pode ser o da figura 31).

Figura 31. Imagem do site referente à promoção Festival coca-cola nas escolas
www.festivalcocacoladasescolas.com.br

Para Durham (2009), hoje, mais do que nunca, a garota sexy está no olho do furacão.
O sexo é um palco de disputa na sociedade contemporânea como bem sabe cada um que
acompanha as manchetes na mídia. As garotas que assistem a programas sexualizados têm
maior probabilidade de envolver-se com sexo e a mídia para adolescentes contem níveis
sempre crescentes de conteúdo sexual:

À medida que nossa compreensão de gênero e de sexualidade fica mais complexa, o
debate sobre o que é certo normal ou aceitável, na esfera outrora clandestina do sexo
torna-se mais aberta e mais intensa. [...] no atual contexto cultural em que toda
indústria da moda e da propaganda vendem e fazem apelo ao sexo e ao erotismo, a
sexualidade infantil é carregada de polemica e a mídia torna-se o alvo mais obvio
dessas questões. Porém o papel da mídia da vida das crianças é discutível, apesar de
anos de pesquisa sobre o assunto. Imagens de sexualidade nela veiculadas foram
identificadas como nocivas para o desenvolvimento saudável dos adolescentes
especialmente de garotas.
Algumas personalidades da cultura pop como Paris Hilton, Lindsey Lohan, e mais
atualmente Kate Perry e Britney Spears, tem sido acusadas de promover roupas
inapropriadamente hipersexualizadas a garotas do ensino fundamental em todo o
mundo. Os padrões de beleza da mídia estão associados a uma serie de distúrbios
que afetam garotas adolescentes desde a imagem do corpo ate uma baixa autoestima
passando por um desempenho acadêmico insatisfatório. As garotas que assistem a
programas sexualizados têm maior probabilidade de envolver-se com sexo e a mídia
para adolescente contém níveis sempre crescentes de conteúdo sexual. (DURHAM,
2009, p. 27 a 29).
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Para Canclini (1995), na sociedade contemporânea, em que se implementou a
universalidade de bens, resultam insatisfatórias as opções que em outras épocas tiveram certo
êxito, como a do consumo como um lugar de simples satisfação de necessidades utilitárias.
Em quase todo tipo de consumo estão claramente presentes um conjunto de dimensões
estéticas, de sentidos sociais, antropológicos, que às vezes são ocultados pela publicidade e
pela redução da diversidade de significados a uma função única.

O fenômeno da contemplação passiva e a cultura do espetáculo encontraram, nas
crianças e adolescentes, um forte aliado e um público alvo extraordinário. As técnicas de
repetição de estruturas e padrões, através das linguagens midiáticas, acabam uniformizando e
legitimando suas mensagens, e a criança está exposta a essa realidade/simulacro, sem a
possibilidade de exercer o discernimento crítico mais comum aos adultos.

Até mesmo muitos dos adultos que fazem parte da família são consumidores acríticos
das mídias e de seus produtos, e permitem por exemplo que o momento de convivência
familiar, quando não substituido pelo computador, sejam geralmente, acompanhado da TV e
pelas novelas, onde se produzem a moda e os jargões, e se reforçam os estereótipos produtos
da cultura midiática101, o produto regular e sempre renovado de um sistema midiáticocultural, cujos principais agentes – os conglomerados midiáticos – colocam a sofisticação
tecnológica a serviço da reprodução do mesmo, da “banalidade sintética, fabricada em
circuito fechado e sob tela de controle” (BAUDRILLARD, 2001).

Desse modo, na medida em que o espaço público não é mais seguro para as crianças,
com as mães trabalhando o dia todo, as mídias se tornam coadjuvantes do processo educativo
e a TV passa a ser a “babá eletrônica”. Assim, Belloni (2005) enfatiza que a socialização das
novas gerações, a produção e reprodução das estruturas sociais, especialmente das estruturas
simbólicas, também se ‘deslocalizam’, transferindo parte do papel de orientador da criança,
em sua iniciação no mundo dos adultos, para instâncias mundiais, produtoras dos múltiplos
discursos.
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Diante desse cenário, a TV se apresenta como uma importante alternativa de lazer para
crianças e adolescentes que, sem a devida orientação e supervisão, são expostas a conteúdos
inadequados e padrões de comportamento e beleza fictícios, forçando a um crescimento
rápido demais, achatando a infância, principalmente de meninas que buscam atingir tais
padrões, gerando ansiedade, estresse e infelicidade, sem que tenham a oportunidade de
vivenciar as experiências típicas de suas idades.

Conforme cita Durham (2009):

A mídia, movida pelo lucro e pela audiência não tem a preocupação de respeitar ou
defender as garotas. No que diz respeito a indústria da mídia, o objetivo central é
cultivar consumidores o mais cedo possível. É por isso que cada vez mais vemos
conteúdo adulto sendo veiculado para crianças muito pequenas. É por isso que as
bonecas vendidas a crianças em idade pré escolar tem exatamente a mesma
aparência que as mulheres seminuas em vídeos e em revistas pornográficas
masculinas, e é por isso que é praticamente impossível distinguir a moda para bebes
e a moda feita para adolescentes.
Os profissionais do marketing chamam isso de “KGOY” (sigla em inglês para a
expressão “crianças que envelhecem mais cedo”): é aqui que as diferenças de
desenvolvimento de crianças são turvadas pela mídia, por meio de estratégias à
criação de bases de consumidores o mais cedo possível. Porem devemos lembrar que
as crianças não são responsáveis por essa tendência embora os dirigentes do veículo
de mídia, os responsáveis pelo marketing que isso é verdade. Esse fenômeno de
origina em centros de comandos corporativos que buscam maximizar seu alcance e
seus lucros. E isso está alterando o cenário da infância. (DURHAM, 2009, pág. 13 e
14).

No que se refere às corporações, de maneira geral, com vistas aos objetivos da venda e
do lucro, muitas desconsideram o risco e os prejuízos que a propaganda dirigida à criança
provoca ao desenvolvimento da infância, adequada a seu tempo e maturidade, além da
exposição ao bullying, à pedofilia, ao aliciamento, dentres outros.

Conforme se pode observar nas estrelinhas da reportagem sobre os resultados da
pesquisa da empresa do grupo IBOPE, a Millward Brown, sobre os consumidores infantis, o
marketing deve estar preparado para atender essa geração de consumidores porque eles
representam o futuro do poder de compra para as marcas e serviços e tem um poder de
consumo atual que chega a US$ 1,88 trilhões por ano no mundo. São de uma geração
interativa, cresceram com a Internet e telefones celulares à sua volta, estão disponíveis 24
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horas por dia, sete dias por semana, e esperam que a mídia seja interativa e que as marcas
estejam disponíveis da mesma forma102.

Nesse sentido, a família e a escola são mediadores fundamentais nesse processo, e
precisam estar conscientes de seus papéis frente à sociedade atual, sobretudo diante do desafio
de educar com e para as mídias, pois, mais que prover e\ou proteger as crianças dos meios há
que se pensar em formas de prepará-las mais eficazmente para as responsabilidades atuais do
ser criança (FANTIN, 2006, p. 31). É preciso trabalhar a análise e a crítica diante das mídias
com as crianças, tendo estes como protagonistas de suas percepções e ações, mediadas pelos
educadores.
Conforme pondera Sodré (2002, p. 71) 103, os pais e os profissionais que participam da
educação de crianças esbarram em dificuldades básicas que dependem do interesse político
para saná-las. Contudo, é no contexto familiar, nas instituições educacionais e na sociedade
como um todo que se podem construir propostas por uma cidadania emancipada e crítica ou
por uma submissão ao contexto político que se configura. Proteger a criança não é
simplesmente afastá-la da frente da TV. Proteger é mediar. Assim, tanto a família, a escola e
sociedade têm essa responsabilidade. Não obstante, inúmeras questões estão atreladas à
qualidade dessa mediação.

Belloni (2005), por exemplo, chama a atenção para as dificuldades das famílias,
principalmente as mais pobres, terem condições de conscientizar e educar para a leitura crítica
sobre as mídias, pois esta requer uma capacidade analítica mais eaborada, e enfatiza a
importância da escola neste empreendimento, em busca da emancipação e cidadania, sem, no
entanto, isentar a família do processo.

Durham (2009) analisa a sexualização precoce proveniente dos fenômenos midiáticos,
percebidos principalmente das meninas, e propõe estratégias para os mediadores enfrentarem
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a onipresença persuasiva da poderosa mídia, valorizando, principalmente, o diálogo que
permita a análise e interpretação destes fenômenos, de forma a oferecer recursos para que o
público infanto-juvenil possa fazer boas escolhas.

Além disso, a definição de limites, respostas construtivas e criativas que antendam às
questões em pauta, discussão sobre os aspectos comerciais dos produtos midiáticos, as
motivações que impulsionam o consumo, o uso de recursos para o perfeccionismo visual, o
protagonismo como elemento de resistência e criatividade são possibilidades que
contemplariam a formação no uso crítico da mídia, trabalhada por pais, professores e os
próprios alunos, podendo ser, como propõe a autora, além de pauta dos diálogos entre
mediadores e aprendentes, parte integrante dos currículos escolares da pré-escola ao ensino
médio e também como cursos extracurriculares oferecidos pelas escolas aos pais e alunos.

A prática de uma resistência aos produtos midiáticos constitui o sentido de
protagonismo social, e para uma melhor compreensão do significado dessa expressão, e
outros temas acerca do meio televisivo, destacam-se os escritos de Jesús Martin-Barbero. Em
Os Exercícios do Ver – Hegemonia audiovisual e ficção televisiva (2004) 104, o autor discute
os modelos propostos de concessão de canais e o papel da TV nos lares.
No livro Dos Meios às Mediações – Comunicação, Cultura e Hegemonia, MartínBarbero (2006)105 discute censura, a violência a que as crianças são expostas, o erotismo, a
qualidade do conteúdo e das programações. Traz a importância do protagonismo social
(escola, família, igreja, grupos de bairros) como forma de resistência, resgate, manutenção,
valorização e disseminação da cultura. O autor questiona qual o significado que as audiências
efetivamente constroem a partir das mensagens midiáticas e realiza um mergulho no campo
da cultura, afirmando que a mídia não é mais estudada isoladamente, mas dentro do conjunto
de instituições que compõem a sociedade.

Para Barbero (2006), a mídia não representa apenas a ideologia dominante: entre
emissores-dominantes e receptores-dominados, nenhuma sedução, nem resistência, só a
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passividade do consumo e a alienação decifrada na imanência de uma mensagem texto nunca
atravessada por conflitos e contradições, muito menos por lutas.

3.6 OS ARTIFÍCIOS DE PERSUASÃO NA PROPAGANDA DIRIGIDA À
CRIANÇA

Há alguns anos, o mercado publicitário passou a vislumbrar, dento da faixa de idade
de crianças, diversas categorias, e para cada uma delas desenvolve projetos de marketing e
publicidade específicos. Por exemplo, distinguem comercialmente as crianças em idade préescolar e escolar, além de criarem uma classe específica dentro da classificação, intermediária
entre as crianças e os adolescentes, que eles denominam de tweens - uma classificação de
crianças cujas idades podem variar entre 9 e 11 ou 10 e 12 anos. Foi assim que a publicidade
elegeu a escola, um espaço de formação crítica, à categoria de espaço comunicante, e de
sustentação do status quo da ideologia do consumo/lucro das corporações.

O mercado publicitário tem convivido com o grande desafio de tentar compreender
todas as transformações e identificar novas possibilidades de atrair os pequenos
consumidores. Mas esse panorama é relativamente recente na economia e no mercado de bens
de consumo. Afinal, a rigor, a criança não possui a competência da compra. Nesse sentido,
não constituiria um público de interesse para as empresas.

Os professores são usados como alvo da publicidade, e de certa forma isso atinge as
crianças. Conforme a reportagem “Editora Positivo inova em ação de merchandising para
alcançar professores”, publicada no site PublishNews, em 30/05/2006,
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o cartunista Ziraldo

participou do programa Domingo Legal (SBT) para divulgar o processo de seleção dos livros
didáticos a serem usados nos dois anos seguintes por toda a rede pública de 1ª a 4ª séries do
Ensino Fundamental no Brasil. Essa seleção é feita diretamente pelos professores e faz parte
do cronograma do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), por meio do qual o governo
federal compra livros das editoras e os distribui, gratuitamente, para as escolas públicas.

O cartunista participou também de outros programas de grande audiência, a exemplo
do Programa de Gugu Liberato e Domingão do Faustão (Globo). Esse procedimento faz parte
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da estratégia de marketing definida pela Editora Positivo para falar com os professores de
todo o Brasil.

Diversas outras atividades foram programadas para a promoção dos livros, como
anúncios em rádio, revistas especializadas em Educação e a distribuição para os professores
de 1ª a 4ª séries das escolas públicas do Ensino Fundamental de uma caixa especialmente
criada contendo as sete coleções e os seis livros da Editora Positivo, que foram aprovados
pelo Ministério da Educação para o PNLD 2007.

Quem há, portanto, de resistir aos apelos midiáticos dos emissores-dominantes? Como
sair da letargia da condição de receptores-dominados?

Se a infância está sendo tomada de assalto, é mister que os entes responsáveis pela
proteção e educação das crianças ajam com mais rigor. Estado, sociedade civil, família,
escola, corporações, cientistas e pesquisadores. Todos devem convergir esforços em prol da
ampliação das discussões acerca da educação e da infância nesse país.
Nessa perspectiva, é importante trazer o que diz Sodré (2002) em “Criança: a
determinação histórica de um cidadão excluído”. A autora apresenta o conceito de infância
baseado no ponto de vista de que a criança é um ser biológico e social que depende da
mediação de outras pessoas para aquisição de competências:
O conceito de infância vem sendo alterado ao longo da evolução do homem e, aliado
a isso, também vem sendo modificada a concepção do papel social desses primeiros
anos de vida. Historicamente, segundo Kramer (1982), até o século XVI, a
mortalidade infantil era muito alta e as poucas crianças que sobreviviam
acompanhavam os adultos e exerciam atividades produtivas desde pequenas e isto
era constante nas classes mais baixas. Miranda (1997) ressalta, porém, que a partir
do século XVII as crianças vão deixando o convívio direto com os adultos e, pela
influência dos reformadores moralistas, passam a ser preparadas para um convívio
social futuro pelas Instituições de Ensino.
Afastadas do meio social, elas perdem a possibilidade de opinar sobre decisões que
lhes diziam respeito, passam a ser excluídas dos meios de produção, das atividades
sociais (festas, jogos, etc.), tornam-se, portanto, marginalizadas econômica, social e
politicamente, ficando relegadas à condição de consumidoras de bens e de ideias
definidas pelos adultos. Essas mudanças vão-se impondo a partir das descobertas
científicas que propiciaram a diminuição do índice de mortalidade infantil
(especialmente nas classes mais privilegiadas).
As crianças, em maior número, passaram a ocupar mais espaço na vida dos adultos,
solicitando mais cuidados e atenção especial. Em consequência disso, seu papel
social também muda. Assim, a ideia de infância deixa de ser um fato natural no
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processo de desenvolvimento e se configura numa concepção socialmente
construída, de um ser dependente e incompleto, o que justificaria a sua desigualdade
social, a sua marginalidade e o poder abusivo dos adultos107.

Entre as inúmeras leituras realizadas sobre o tema infância, o filósofo Paulo
Ghiraldelli Jr diz o seguinte em entrevista para o site Observatório da Imprensa 108:
[...] uma avalanche de psicólogas (algumas da USP!) novamente se agrupa às juízas
para, como se diz, proteger a infância. Maísa perde o emprego. Venho escrevendo
sobre a infância desde o início dos anos noventa. Tenho mostrado que a ideia de
infância como um "fato da natureza" é tão invenção nossa, de nossa cultura, quanto
à ideia de que a ela é "produto histórico". Natureza ou história não ajudam em nada
no caso. O problema é que a tal da noção de infância, agora nas mãos dos
intelectuais da ordem jurídica e dos intelectuais da ordem mental, já virou conceito,
e é de menos ajuda do que parecia até bem pouco tempo.
Há pouco tempo, quase todos nós, mais ou menos humanistas, admitíamos que
Rousseau tinha lá sua razão ao ter inventado a infância como um fato natural e que
Philipe Ariés tinha tido uma boa ideia ao denunciar que a infância como fato natural
era, na verdade, fato histórico. Tudo isso parecia fazer sentido e nos ajudava a
entender as crianças. Foi um tempo em que lutávamos todos pela criação de um
aparato institucional em favor da proteção da criança. O erro foi rotularmos isso de
"proteção à infância". Pois, ao falarmos da infância – o conceito – nos esquecemos
de olhar o que tínhamos de olhar, que é a criança.

Porém, contrariamente, o fato é que as marcas, com todas as suas representações
simbólicas, estão caminhando a passos largos para não perder de vista os movimentos rápidos
dos pequenos consumidores, considerados pelo mercado publicitário como a bola da vez, e já
ocupam um grande espaço na vida das crianças, competindo com a família e a escola. E, por
esse motivo, ambas as instituições sofrem críticas e pressões sociais.

Na desenfreada busca por referências, a criança consome tudo o que lhe parece ter
uma identificação ou um sentido. Alguma coisa que a aproxime de sua tribo, de sua turma, e
ofereça uma nova experiência, seja sensorial ou física. É nesse sentido que a escola não passa
despercebida pelo mundo da publicidade. Na verdade, esse ambiente constitui um grande
interesse por parte das empresas que desejam vender produtos e serviços, ideias e eventos ao
público infantil.
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São comuns nos ambientes escolares e em seu entorno, máquinas que vendem
refrigerantes, chocolates e doces, assim como cartazes com indicações de lançamento de
filmes, pacotes de viagens, propostas de cursos de idiomas, passeios ao exterior, coleções,
brinquedos e outros tantos itens que a criança, inclusive a que a família não dispõe de
recursos, pede ao pai ou à mãe, quando chega em casa.

Visitas a fábricas de refrigerantes e outras indústrias também fazem parte do roteiro
educacional de consumo. O patrocínio de uma marca de perfumes e cosméticos está à
disposição para ajudar a organizar a Feira da Ciência; além do apoio cultural para o concurso
de redação e a oferta das camisas do time de futebol da escola. Desfiles beneficentes,
atividades lúdicas com sorteio de brindes, apresentação de bandas com distribuição de
ingressos para shows, visitas da rádio x ou y.

Palestras, encontros, reuniões. Cartazes, folhetos, carros de som. Demonstradoras,
promotores, degustação. Brindes, sorteios, doações. Concursos, convites, promoção. Isso é
apenas uma síntese do que pode ser realizado na escola e em seu entorno, com foco no
público infantil. Desse modo, a escola faz parte dessa realidade por significar um espaço de
interesse por parte do discurso publicitário das corporações. O discurso da promoção do
consumo em larga escala, e que começou há algumas décadas. Mas quais são os aspectos
legais dessa prática? Embora exista uma ampla regulamentação, sobre esse e outros tipos de
ação, conforme se pode observar no Capítulo a seguir, percebe-se que a escola (e seus
ambientes) passou a ser visada como um território conquistado, num enorme mercado
potencial, para a promoção de produtos e ampliação do desejo de consumo do cliente
(KOTLER, 2006).

E assim, a passos largos, o marketing voltado para a criança vai se enraizando,
utilizando quase sempre a própria criança para falar com as crianças, no ambiente da criança.
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4. ASPECTOS LEGAIS DO MARKETING E DA PUBLICIDADE DIRIGIDA À
CRIANÇA
“b. respeitar-se-á especialmente a ingenuidade e a credulidade,
a inexperiência e o sentimento de lealdade dos menores;
c. não se ofenderá moralmente o menor;
d. não se admitirá que o anúncio torne implícita uma inferioridade do menor,
caso este não consuma o produto oferecido;
e. não se permitirá que a influência do menor, estimulada pelo anúncio,
leve-o a constranger seus responsáveis ou importunar terceiros ou
o arraste a uma posição socialmente condenável;”
Artigo 37 do Código de Auto Regulamentação Publicitária

Os hábitos de consumo, assim como outros hábitos, são adquiridos na infância. Por
conhecerem esses processos, as empresas investem em ações que visam aproximar as crianças
de seus produtos e serviços, a partir de mensagens cuidadosamente elaboradas, realizadas em
espaços nos quais esse público pode facilmente ser encontrado: na praia, nos parques,
condomínios, lojas, shoppings centers e em escolas, seja em bairros de classe média alta, ou
no subúrbio, dependendo do tipo do produto (popular ou luxo) e do perfil de público que se
deseja atingir (a segmentação pode se dar por faixa etária, classe social, região geográfica,
situação econômica dos pais, entre outros aspectos).

Realizadas muitas vezes como ações educativas e/ou culturais, as empresas e suas
marcas estão adentrando os espaços educativos para proporcionar momentos de encanto e
prazer às crianças. São comuns ações como as da empresa Johnson & Johnson, que realiza
visitas às escolas promovendo palestras sobre higiene bucal e aproveita o momento para
distribuir escovas e pastas de dente; da Kellog’s, que promove ações que falam do equilíbrio
alimentar, distribuindo cereais matinais; da Danone, que proporciona o prazer de se alimentar,
a partir da distribuição de potinhos de iogurtes; do Banco, que ensina finanças para as
crianças, enquanto distribui folhetos para abertura de poupança e conta-corrente, da Nestlé,
que leva o teatrinho do Todinho para a escola e da Microsoft, quando lança concursos e
presenteia escolas com computadores109.

109

N.A. Esses eventos foram presenciados pela pesquisadora e/ou narradas por professores, além de publicadas em revistas
especializadas em propaganda e promoção de vendas, em material gráfico e on line.
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Em alguns casos, os adultos na publicidade infantil são apresentados como bobos e
“por fora”. Arquétipos como o da mãe ausente, culpada, promotora de uma carência afetiva
que leva a criança à obesidade, às drogas, à violência ou o mau exemplo da família
desestruturada, também são utilizados pelo marketing para validar seu discurso. A educação
pública também é mencionada constantemente nos meios de comunicação, como agente de
desvios sociais, e pela criação de gerações de desajustados, por ser de qualidade duvidosa
(SCHOR, 2003).

Deste modo, a cada dia surgem novas discussões acerca dos reflexos e da influência
nociva da publicidade e dos discursos midiáticos na formação dos sujeitos e na produção de
sentidos na sociedade. Uma das entidades que mais tem se destacado nessa abordagem de resistência é
o Instituto Alana (www.alana.org.br), que desde 2005 atua na divulgação do Projeto Criança e
Consumo, e desenvolve atividades que despertam a consciência crítica da sociedade brasileira a
respeito das práticas de consumo de produtos e serviços por crianças e adolescentes. Uma das metas
do Projeto é conseguir a aprovação do Projeto de Lei 5921/01, que proíbe a publicidade dirigida à
criança e regulamenta publicidade dirigida a adolescentes, de autoria do Deputado Luiz Carlos Hauly
(PSDB/PR) 110.

Iniciativas como as do Instituto Alana são importantes para chamar a atenção da
sociedade sobre o tema, especialmente porque as atividades relativas ao marketing e à
publicidade são engendradas cotidianamente nos ambientes das corporações, nas agências de
publicidades, nas empresas de pesquisa, nos veículos de comunicação, nas empresas de
marketing promocional, à revelia dos consumidores, sem que esses sujeitos tenham
conhecimento das intenções que residem no conteúdo das mensagens comerciais.

Nessa perspectiva, a escola e seus alunos, na condição de público alvo da publicidade,
passaram a constituir objetos de interesse do mundo do marketing. E, assim como as demais
categorias de consumidores, estão distantes dessa realidade e desconhecem os reais interesses
de uma corporação, quando esta convida as crianças para conhecerem o interior de sua fábrica
de refrigerantes, para a participação em um concurso cultural em que as crianças deverão
desenvolver uma redação sobre a qualidade de um ou outro produto, ou quando uma
instituição financeira solicita um espaço na escola para a realização de uma aula sobre
economia doméstica para pais, alunos e professores. A partir desses pressupostos, é notória a
110
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necessidade de se conhecer a legislação que protege a criança de muitas dessas ações, para
então se refletir sobre tudo isso.

4.1 A LEGISLAÇÃO DE PROPAGANDA

A legislação da propaganda no Brasil é bastante extensa. São diversas as leis e
estatutos que tentam coibir os abusos e regulamentar a atividade publicitária a partir dos
pontos de vista legal, normativo, moral e fatual.

A lei que regulamenta o exercício da profissão de Publicitário e de Agenciador de
Propaganda no Brasil é a Lei nº 4.680, de 18 de junho de 1965, 111. Em seu Capítulo I, o
Artigo 1º define a profissão de publicitário com o sendo “aqueles que, em caráter regular e
permanente, exercem funções de natureza técnica da especialidade, nas agências de
propaganda, nos veículos de divulgação, ou em quaisquer empresas nas quais se produza
propaganda”. O Artigo 2º aborda os agenciadores de propaganda caracterizando-os como “os
profissionais que, vinculados aos veículos de divulgação, a eles encaminhem propaganda por
conta de terceiros”. O Artigo 3º define a agência de propaganda, que é “a pessoa jurídica e
especializada na arte e técnica publicitárias que, através de especialistas, estuda, concebe,
executa e distribui propaganda aos veículos de divulgação, por ordem e conta de clientes
anunciantes, com o objetivo de promover a venda de produtos e serviços, difundir ideias ou
instituições colocadas a serviço desse mesmo público”.

O Artigo 4º da Lei nº 4.680 diz que são veículos de divulgação quaisquer meios de
comunicação visual ou auditiva capazes de transmitir mensagens de propaganda ao público,
desde que reconhecidos pelas entidades e órgãos da classe, assim consideradas as associações
civis locais e regionais de propaganda, bem como os sindicatos de publicitários. E por fim, o
Artigo 5º, que define propaganda como sendo qualquer forma remunerada de difusão de
ideias, mercadorias ou serviços, por parte de um anunciante identificado.

Essa mesma Lei, que trata amplamente da profissão do publicitário, apresenta, no
Artigo 17, a atividade publicitária nacional como sendo regida pelos princípios e normas do
Código de Ética dos Profissionais da Propaganda, instituídos pelo I Congresso Brasileiro de
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Propaganda, realizado em outubro de 1957, na cidade do Rio de Janeiro, cujo texto inicial
trata da propaganda como sendo “a técnica de criar opinião pública favorável a um
determinado produto, serviço, instituição ou ideia, visando orientar o comportamento humano
das massas num determinado sentido” 112.

4.2 O CONAR E A AUTO REGULAÇÃO DA PROPAGANDA BRASILEIRA

No final dos anos 70, o governo federal ponderava sobre o fato de sancionar uma lei
criando uma espécie de “censura prévia” à propaganda brasileira. Caso a lei fosse implantada,
nenhum anúncio poderia ser veiculado sem que antes recebesse um “de acordo” de órgãos do
governo. Porém, a criação de um departamento para controlar a publicidade exigiria a
contratação de algumas centenas de funcionários, e nesse caso, as implicações burocráticas
seriam inimagináveis e, segundo os publicitários da época, desprezíveis, diante do retrocesso
que tal controle representaria para um país que reconquistava a duras penas seu direito à
liberdade de expressão, por razão do processo de censura e exílio, vivido por artistas,
pensadores, políticos e outros cidadãos brasileiros no período do Regime Militar, entre 1964 e
1985.

Assim, a partir de uma ameaça ao setor, alguns publicitários se reuniram e criaram o
Código Brasileiro de Auto Regulamentação Publicitária113.

Entidades como o Dops (Departamento de Ordem Política e Social) e o Doi-Codi
(Destacamento de Operações e Informações-Centro de Operações de Defesa Interna) ficaram
conhecidas pela repressão policial. Com a censura, todas as formas de manifestações artísticas
e culturais sofreram restrições. Diante dessa ameaça à criação publicitária, surgiu nesse meio
uma resposta inspirada: “a autorregulamentação, sintetizada num Código, que teria a função
de zelar pela liberdade de expressão comercial e defender os interesses das partes envolvidas
no mercado publicitário, inclusive os do consumidor”. Isso, claro, considerando que na área
econômica, o governo colhia os frutos do chamado "milagre econômico", a fase áurea de
desenvolvimento do país, obtido por meio da captação de enormes recursos que foram
investidos em estradas, portos, hidrelétricas, rodovias e ferrovias, e serviram como base de
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sustentação do vigoroso crescimento econômico, em que milhões de empregos foram gerados
e muita publicidade era encomendada:
A ideia (de instituir um conselho) brotou naturalmente a partir do modelo inglês e
ganhou força pelas mãos de alguns dos maiores nomes da publicidade brasileira.
Com o risco de se cometer alguma injustiça, vale lembrar Mauro Salles e Caio
Domingues, reconhecidos como principais redatores do Código, secundados por
Petrônio Correa, Luiz Fernando Furquim de Campos e Dionísio Poli, representando
respectivamente as agências, os anunciantes e os veículos de comunicação. Foram os
três que articularam longa e pacientemente o reconhecimento do Código pelas
autoridades federais, convencendo-as a engavetar o projeto de censura prévia e
confiar que a própria publicidade brasileira era madura o bastante para se autoregulamentar.
A missão revelou-se um sucesso em Brasília e no resto do Brasil. Num espaço de
poucos meses, anunciantes, agências e veículos subordinaram seus interesses
comerciais e criativos ao Código, solenemente entronizado durante o III Congresso
Brasileiro de Propaganda, em 1978. Nunca mais o abandonariam.

O Conar, Conselho Nacional de Auto Regulamentação Publicitária é uma ONG
encarregada de fazer valer o Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária. Desde
então e até esta data, de acordo com informações que constam do site oficial da entidade, o
Conar já instaurou mais de sete mil processos éticos e promoveu um sem-número de
conciliações entre associados em conflito. Nunca foi desrespeitado pelos veículos de
comunicação e, nas raras vezes em que foi questionado na Justiça, saiu-se vitorioso.
Rápido e inimigo do excesso de formalismo, o Conar revela-se um tribunal capaz de
assimilar as evoluções da sociedade, refletir os avanços, as particularidades, as
nuanças locais. Não é, nem de longe, uma entidade conservadora, nem poderia, pois
publicidade e conservadorismo decididamente não combinam.

O Conar é formado por 180 conselheiros, entre efetivos e suplentes, recrutados entre
profissionais de publicidade de todas as áreas e representantes da sociedade civil.
Os princípios básicos que definem a ética publicitária, a partir do Código, são: todo anúncio
deve ser honesto e verdadeiro e respeitar as leis do país, deve ser preparado com o devido
senso de responsabilidade social, evitando acentuar diferenciações sociais, deve ter presente a
responsabilidade da cadeia de produção junto ao consumidor, deve respeitar o princípio da
leal concorrência e deve respeitar a atividade publicitária e não desmerecer a confiança do
público nos serviços que a publicidade presta.
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O Conselho diz não exercer censura prévia sobre as peças de propaganda. Em prática,
para que uma peça publicitária seja avaliada pelo Conar, o Conselho deve receber uma
denúncia, que pode partir de um consumidor, de autoridades, dos seus próprios associados
(agências de publicidade) ou ainda formulada pela própria diretoria. Feita a denúncia, o
Conselho de Ética do Conar - o órgão soberano na fiscalização, julgamento e deliberação no
que se relaciona à obediência e cumprimento do disposto no Código - se reúne e a julga,
garantindo amplo direito de defesa ao acusado. Se a denúncia tiver procedência, o Conar
recomenda aos veículos de comunicação a suspensão da exibição da peça ou sugere correções
à propaganda. Pode ainda advertir anunciante e agência. De acordo com o site do órgão114,
anúncios que, porventura, contenham infração flagrante ao Código têm sua sustação
recomendada de forma liminar aos veículos de comunicação. O Conar é capaz de adotar
medida liminar de sustação no intervalo de algumas horas a partir do momento em que toma
conhecimento da denúncia. Apenas em 2011, o Conar teve 325 processos instaurados e 215
anúncios sustados.

Os pareceres do Conselho de Ética (coforme exemplo a seguir) podem ser acessados
no site do Conar:
Casos - Cad.4 - Caso 34
Representação nº 218/92
Denunciante: Conar, de ofício.
Denunciado: anúncio "A DB BRINQUEDOS JÁ TEM..." (mídia impressa)
Anunciante: Distribuidora de Brinquedos ADE LTDA.
Agência: MM PROPAGANDA LTDA.
Relator: Consº Arthur Amorim
O Anúncio
É assinado pela frase "É SÓ FALAR QUE ELE ACENDE OS FARÓIS, LIGA O
MOTOR, ANDA, TOCA BUZINA E ATROPELA SUA MÃE SE ELA NÃO TE
DER UM".
O produto apregoado é uma linha de caminhões de brinquedo.
A denúncia fundamentada nos artigos 1º, 3º, 19, 23, 27 e 37, letras "e" e "g",
questionou a legitimidade ética daquele "comando".
A manifestação do Consº Relator, acolhida por unanimidade pela Câmara Julgadora,
bem resume todo o processo:
114
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"Pouco há para relatar. Trata a presente de representação de ofício oferecida pelo
Diretor Executivo do Conar.
O anúncio para ilustrar as características dos produtos ressalta que eles realizam
diversas ações pelo simples comando vocal, e o faz nos seguintes termos:
"É só falar que ele acende os faróis, liga o motor, anda, toca a buzina e atropela sua
mãe se ela não te der um".
Essa última "sugestão" chamou a atenção da Diretoria Executiva do Conar,
motivando o oferecimento, em síntese, que:
a) o anúncio não será mais veiculado;
b) o texto do anúncio não fere a ética publicitária uma vez que as crianças possuem
discernimento e não devem ter sua inteligência subestimada;
c) a mídia utilizada indica que o público-alvo do anúncio é o adulto.
É, em substância, o que cumpria relatar.
Parecer
A meu ver o Anúncio não fere a ética publicitária.
Sem sombra de dúvida o anúncio dirige-se aos adultos, como muito bem acentuou a
defesa, fato que, independentemente de outras considerações, atesta a inexistência de
infração ética.115

O Código Brasileiro de Auto Regulamentação Publicitária está dividido em cinco
Capítulos e 50 Artigos, além dos Anexos, que discorrem sobre as Categorias Especiais de
Anúncios.

O Capítulo I aborda as considerações gerais da atividade publicitária e suas
características, seus objetivos, o caráter e a necessidade de uma regulamentação ética na
publicidade. Aborda também o respeito às leis do País, a honestidade, o senso de
responsabilidade com a imagem do profissional, do anunciante, do veículo e do próprio
mercado; do cuidado com o exercício da profissão, trata também da regulamentação das
normas éticas aplicáveis à publicidade de consumo de bens e serviços, da promoção de
instituições, conceitos ou ideias, da extensão de sua aplicabilidade ("merchandising" através
da Televisão; publicidade governamental; instituições sociais, fundações, entidades sem fins
lucrativos) e da exceção (Relações Públicas, propaganda política).
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Ainda no Capítulo I pode-se ler sobre a quem se destina o Código (anunciantes,
agências de publicidade, veículos de divulgação, sejam publicitários, jornalistas e outros
profissionais de comunicação participantes do processo publicitário, autoridades e tribunais
como documento de referência e fonte subsidiária). Explicita o significado de anúncio
(publicidade realizada em espaço ou tempo pagos pelo anunciante), de produto (bens,
serviços, facilidades, instituições, conceitos ou ideias) e consumidor (toda pessoa que possa
ser atingida pelo anúncio, direta ou indiretamente).

O Capítulo II trata dos Princípios Gerais da Publicidade, que são respeitabilidade,
decência e honestidade. Adverte para a credibilidade e confiança na publicidade, sobre a
exploração e uso dos itens citados; sobre propaganda enganosa nos seguintes itens: natureza
do produto, procedência, composição, finalidade; valor, preço, condições; gratuidade;
expressões vendedoras; vernáculo gramaticalmente correto; estrangeirismo; ABNT;
INMETRO; pesquisas; testemunhais.

Adverte sobre propaganda de "carona" e/ou "emboscada"; para a necessidade de peça
de esclarecimento ou de defesa do consumidor; que seja passível de comprovação, evitando a
concorrência desleal, críticas negativas à imagem do produto ou à marca de outra empresa.
Adverte para cuidados especiais no tocante ao uso do produto por parte das pessoas (idades),
prevenção de acidentes. Aborda o uso de imagens ou citações de pessoas vivas (autorização);
ofensa às convicções religiosas e outras suscetibilidades pessoas já falecidas ou de quem deles
descendam. Desrespeito à propriedade privada. Sobre o combate aos anúncios que direta ou
indiretamente estimulem os problemas relacionados com qualidade de vida e a proteção do
meio ambiente.

Esse mesmo Capítulo trata da propaganda para crianças e jovens, e discorre sobre a
utilização de menores em anúncios e a veiculação de publicidade imoral. Aborda o respeito ao
ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente. Adverte também quanto ao respeito aos direitos
autorais; domínio público; desrespeitoso da música folclórica; do patrimônio cultural do país;
plágio ou imitação (sem caráter criativo); marcas, apelos, conceitos e direitos de terceiros,
mesmo aqueles empregados fora do país, reconhecidamente relacionados ou associados a
outro Anunciante.
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O Capítulo III trata das Categorias Especiais de Anúncios e discorre sobre as
penalidades a serem aplicadas nesse caso: advertências; recomendação de alteração ou
correção do anúncio; recomendação aos veículos no sentido de que sustem a divulgação do
anúncio; divulgação da posição do CONAR com relação ao anunciante, à agência e ao
veículo, através de veículos de comunicação.
As Categorias Especiais de Anúncios, segundo o Conar, são determinadas categorias
de anúncios que devem estar sujeitas a cuidados especiais e regras específicas, pela sua
importância econômica ou social, pelo seu volume, pelas suas repercussões no indivíduo ou
na sociedade e estão, atualmente, pois podem ser ampliadas, divididas em vinte anexos
(LOPES, 2003):
ANEXO "A" - Bebidas Alcoólicas
ANEXO "B" - Educação, Cursos, Ensino
ANEXO "C" - Empregos e Oportunidades
ANEXO "D" - Imóveis: Venda e Aluguel
ANEXO "E" - Investimentos, Empréstimos e Mercado de Capitais
ANEXO "F" - Lojas e Varejo
ANEXO "G" - Médicos, Dentistas, Veterinários, Parteiras, Massagistas,
Enfermeiros, Serviços Hospitalares, Paramédicos, Para-hospitalares, Produtos
Protéticos e Tratamentos
ANEXO "H" - Alimentos, Refrigerantes, Sucos e Bebidas Assemelhadas
ANEXO "I" - Produtos Farmacêuticos Isentos de Prescrição
ANEXO "J" - Produtos de Fumo
ANEXO "K" - Produtos Inibidores do Fumo
ANEXO "L" - Profissionais Liberais
ANEXO "M" - Reembolso Postal ou Vendas pelo Correio
ANEXO "N" - Turismo, Viagens, Excursões, Hotelaria
ANEXO "O" - Veículos Motorizados
ANEXO "P" - Cervejas e Vinhos
ANEXO "Q" - Testemunhais, Atestados, Endossos
ANEXO "R" - Defensivos Agrícolas
ANEXO "S" - Armas de Fogo
ANEXO "T" - Ices e Bebidas Assemelhadas
ANEXO "U" - Apelos de Sustentabilidade

O Capítulo IV do Código trata das responsabilidades do mercado publicitário e
descreve as normas de conduta ética, estabelecidas ao anunciante e a sua agência, bem como
ao veículo; as recomendações aos veículos sobre o controle administrativo da conta do cliente
e da possibilidade de recusa de anúncio publicitário. E por fim, o Capítulo V, que trata das
infrações e penalidades.

Além das questões relativas à atividade publicitária diretamente, existem as leis
correlatas, às quais a publicidade deve atender e observar, como por exemplo, o Estatuto da
Criança e do Adolescente, Lei da Vigilância Sanitária, da Promoção de Medicamentos,
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Publicidade de Alimentos, o Código de Defesa do Consumidor - que atenta para a publicidade
subliminar, enganosa e abusiva -, Lei do Aborto, Alimentos para lactentes e crianças de
primeira infância, Armas de fogo, Direitos Autorais, Ibama, Liberdade de Manifestação,
Loterias, Moeda, Produtos Fumígeros, Bebidas Alcoólicas, Terapias e Defensivos Agrícolas,
Promoções comerciais - Sorteios, prêmios e brindes, Símbolos Nacionais, Varejo / vendas a
prazo, Veículos Automotivos e Publicidade ao ar livre.

4.3 PANORAMAS DA LEGISLAÇÃO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA COM
FOCO NA PUBLICIDADE

O mercado publicitário brasileiro, de acordo com o IBOPE Mídia, movimentou, em
2010, um total de 76,2 bilhões, 19% a mais que no ano de 2009 116, e hoje faz parte dos cinco
maiores mercados publicitários do mundo.
Com relação ao mercado de produtos infantis, este cresce na mesma ordem e “vive
expansão”, de acordo com reportagem da Folha de São Paulo 117:

Mercado de produtos infantis vive expansão
O mercado parece favorável a empresas que produzem artigos para crianças,
especialmente nos últimos anos, segundo o consultor do Sebrae (Serviço Brasileiro
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) Wlamir Bello. Há três motivos para
justificar a expansão de negócios de micro e pequenos portes que investem no
mercado infantil, diz ele. O primeiro é o lazer, que se volta cada vez mais para
dentro de casa, o que faz com que o foco dos pais seja um produto com valor
educativo. O segundo é as crianças terem conquistado poder de decisão na família -pelo fácil acesso à informação e pela forte influência do mercado publicitário sobre
elas. O terceiro é o maior acesso da população ao crédito.

Em 2006, conforme o grupo IBOPE Monitor, os investimentos publicitários
destinados à categoria de produtos infantis foram de mais de 209 milhões de Reais. Outros
dados já apresentados e comentados nesse estudo mostram a amplitude da influência da
publicidade no público infantil. Em março de 2007, o IBOPE Mídia divulgou os dados de
investimento publicitário no Brasil, e segundo o levantamento, esse mercado movimentou
cerca de R$ 39 bilhões em 2006. A televisão permanece como a principal mídia utilizada pela
116
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das 50 maiores agências. A pesquisa indica que o mercado publicitário no Brasil movimentou cerca de R$ 76,2 bilhões, 19%
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publicidade. Ao cruzar essa informação com o fato da criança brasileira passar em média
quatro horas 50 minutos e 11 segundos por dia assistindo à programação televisiva (Painel
Nacional de Televisores, IBOPE 2007) é possível imaginar o impacto da publicidade na
infância.
De acordo com o estudo Legislação de Proteção de Crianças e Adolescentes contra a
publicidade ofensiva: a situação do Brasil e o panorama internacional 118, desenvolvido em
abril de 2010, por Cristiano Aguiar Lopes, Consultor Legislativo da Área XIV - Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática -, por serem considerados hipossuficientes, crianças e
adolescentes são titulares de uma proteção especial, denominada proteção integral no
ordenamento jurídico brasileiro. Portanto, em todos os temas nos quais existe a possibilidade
de ofensa aos direitos de crianças e de adolescentes – e isso inclui a publicidade sensível –
deve haver uma proteção especial desse grupo:
No Brasil, crianças assistem a ainda mais publicidade que nos EUA – e não há
qualquer limitação específica para o tempo destinado a comerciais em programas
infantis, como ocorrem por lá. Aqui, uma criança assiste, em média, a 3 horas e 46
minutos de televisão por dia. A publicidade comercial é limitada ao tempo máximo
de 25% do total de tempo destinado à programação de emissoras de rádio e
televisão. Resultado: uma criança brasileira pode chegar a assistir, em média, a 395
minutos de comerciais por semana.
Acrescente-se a exposição de crianças e adolescentes à publicidade no rádio, em
veículos impressos, em outdoors e na Internet, e temos um quadro no qual esse
grupo está saturado de propaganda. Como resultado, temos crianças que, desde
muito novas, já são bombardeadas por mensagens publicitárias e que participam
ativamente do mercado de consumo.

Se o consumidor, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (CDC), é
considerado vulnerável, inclusive no que concerne à publicidade, a criança é considerada
extremamente vulnerável, ou hipossuficiente para fins do CDC119:
Esta proteção especial à criança e ao adolescente nas relações de consumo provém
diretamente da Constituição Federal, que dá especial atenção a esse grupo, com uma
série de proteções e garantias que lhes conferem “prioridade absoluta”. As principais
peças jurídicas sobre a proteção de crianças e adolescentes são a própria
Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) (Lei nº 8.069,
de 13 de julho de 1990). Ambas adotam o conceito da proteção integral, em
consonância com a Convenção sobe o Direito da Criança, aprovada pelas Nações
Unidas em 1990. O art. 227 da Constituição estabelece que:
“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao
118
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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.”

Pode-se observar que os direitos assegurados às crianças são, na sua maioria, iguais
aos que se aplicam a todos os cidadãos. A diferença primordial está na “absoluta prioridade”,
que faz com que esses direitos devam ser protegidos de maneira especial para esse grupo.

Dessa forma, o Estatuto da Criança e do Adolescente define a proteção integral
também como o amparo físico, material e psicológico à criança e designa a negligência como
qualquer forma de desatenção, descuido ou desleixo 120. É sob esses preceitos primordiais da
corresponsabilidade entre família, sociedade e Estado e da proteção integral que todos os
outros direitos da criança – inclusive aqueles relacionados à proteção contra eventuais efeitos
nefastos da publicidade – são construídos:

[...] O inciso II do § 3º do art. 220 da Constituição, por exemplo, deixa esses
preceitos claros, ao definir que compete a lei federal estabelecer os meios legais que
garantam à pessoa e à família a possibilidade de se defenderem de programas ou
programações de rádio e televisão danosos e da propaganda de produtos, práticas e
serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente. O § 4º seguinte reforça
essa regra, de forma mais específica, ao definir que a propaganda comercial de
tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias estará sujeita a
restrições legais e conterá, sempre que necessário, advertência sobre os malefícios
decorrentes de seu uso.
Essas previsões constitucionais são regulamentadas pelos arts. 9 e 10 do Código de
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990) e pela Lei nº 9.294, de 1996, que
estabelece restrições ao uso e à propaganda de produtos fumígeros, bebidas
alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos agrícolas. Outro mecanismo
constitucional de suma importância para a proteção de crianças e adolescentes contra
conteúdos ofensivos é a classificação indicativa, prevista no inciso XVI do art. 21 e
no inciso I do § 3o. do Art. 220, ambos regulamentados pelo Estatuto da Criança e
do Adolescente.

Essas previsões constitucionais sobre restrições à propaganda, não obstante, são regras
que limitam um direito maior, e que deve ser preservado, que é o da liberdade de expressão. O
estado não pode intervir nas comunicações, inclusive na publicidade, e deve levar em conta a
preservação da liberdade de expressão, conforme descrita pela Constituição 121:
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“Art. 5o....
(...)
IV – é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato.
(...)
IX – é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de
comunicação, independente de censura ou licença.
(...)
Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob
qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o
disposto nesta Constituição.
§ 1o. Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena
liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social,
observado o disposto no art. 5o. IV (vedação de anonimato), V(direito de resposta),
X (inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem), XIII
(livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações
profissionais que a lei estabelecer) e XIV (acesso à informação e sigilo da fonte).

Esse estudo122 adverte também sobre outros aspectos que dizem respeito à legislação
em outros países, e que o Brasil, hoje, não conta, como acontece em países a exemplo do
Canadá, Suécia, Bélgica e Irlanda, entre outros, com legislações que abordem de maneira
específica regras sobre publicidade para crianças:

(...) a primeira regra estabelecida em lei sobre publicidade a surgir após a
promulgação da Constituição foi justamente relativa a propagandas direcionadas a
crianças. Não em uma lei específica sobre o tema, mas no Estatuto da Criança e do
Adolescente, promulgado em julho de 1990, que considera criança a pessoa até doze
anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade.
Em seu art. 79, o ECA estabeleceu a proibição de se publicar em revistas destinadas
ao público infanto-juvenil anúncios de bebidas alcoólicas, tabaco, armas e munições.
Como se vê, uma única regra, bastante pontual, destinada apenas ao específico nicho
da publicidade veiculada em revistas infanto-juvenis.

O Inciso IV do art. 5 da Portaria nº 1220/07 do Ministério da Justiça, que atualmente
regulamenta as disposições relativas ao processo de classificação indicativa, diz que
“publicidade em geral, incluídas as vinculadas à programação, não se sujeitam à classificação
indicativa”. Desse modo, as regras mais importantes relativas a conteúdos midiáticos
destinados a crianças trazidas pelo ECA – os princípios da classificação indicativa –
infelizmente não são aplicáveis à publicidade. Ainda de acordo com o estudo Legislação de
Proteção de Crianças e Adolescentes, o estatuto não diz isso explicitamente, mas, ao se
analisar quais conteúdos são citados como passíveis de serem classificados, fica claro que a
publicidade não é um deles.
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Esse ponto suscita um questionamento acerca dos conteúdos claramente apelativos,
que são veiculados em muitas peças publicitárias, que poderiam facilmente ser classificados
como inadequados para certa faixa etária se fossem, por exemplo, um programa televisivo ou
um audiovisual de outra categoria editorial, mas não são sujeitos a qualquer classificação
indicativa simplesmente por serem peças publicitárias:
Um anúncio repleto de cenas de violência e/ou de sexo poderia, de acordo com as
regras atualmente vigentes sobre classificação indicativa, ser veiculado em qualquer
horário. É verdade que tal peça poderia, eventualmente, ser enquadrada como
abusiva, por incitar a violência, estando, portanto em desacordo com o que
estabelece o Código de Defesa do Consumidor. Mas se o motivo da possibilidade de
classificação fosse algum apelo sexual, não existiria qualquer legislação que pudesse
sustar a sua veiculação. Não por acaso, um estudo realizado a partir da análise de
700 comerciais veiculados pela TV brasileira entre junho de 2001 e julho de 2002
revelou que 44 deles (6,3%) tinham forte apelo sexual, contendo alusões explícitas a
relações sexuais, nudez, poses ou roupas provocantes (SANTOS, 2002)123.

O autor do Estudo em questão observa que nesse ponto específico, o ECA,
infelizmente, representou um retrocesso. Isso porque o Código de Menores (Lei nº 6.697, de
1979), que foi revogado pelo ECA, previa a classificação indicativa para peças publicitárias.

No Código de Auto Regulamentação Publicitária, regido pelo Conar, a Seção 11 é
inteiramente destinada às crianças e jovens. Há regras gerais, a serem atendidas por todo tipo
de publicidade, e regras específicas, voltadas especificamente para a propaganda de produtos
destinados ao consumo por crianças e adolescentes:

Regras gerais:
- não desmerecer valores sociais positivos, tais como, dentre outros, amizade,
urbanidade, honestidade, justiça, generosidade e respeito a pessoas, animais e ao
meio ambiente;
- não provocar deliberadamente qualquer tipo de discriminação, em particular
daqueles que, por qualquer motivo, não sejam consumidores do produto;
- não associar crianças e adolescentes a situações incompatíveis com sua condição,
sejam elas ilegais, perigosas ou socialmente condenáveis;
- não impor a noção de que o consumo do produto proporciona superioridade ou, na
sua falta, a inferioridade;
- não provocar situações de constrangimento aos pais ou responsáveis, ou molestar
terceiros, com o propósito de incentivar o consumo;
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- não empregar crianças e adolescentes como modelos para vocalizar apelo direto,
recomendação ou sugestão de uso ou consumo, admitida, entretanto, a participação
deles nas demonstrações pertinentes de serviço ou produto;
- não utilizar formato jornalístico, a fim de evitar que anúncio seja confundido com
notícia;
- não apregoar que produto destinado ao consumo por crianças e adolescentes
contém características peculiares que, em verdade, são encontradas em todos os
similares;
- não utilizar situações de pressão psicológica ou violência que sejam capazes de
infundir medo.
Regras para produtos destinados a crianças e adolescentes:
- procurar contribuir para o desenvolvimento positivo das relações entre pais e
filhos, alunos e professores, e demais relacionamentos que envolvam o público-alvo;
- respeitar a dignidade, ingenuidade, credulidade, inexperiência e o sentimento de
lealdade do público-alvo;
- dar atenção especial às características psicológicas do público-alvo, presumida sua
menor capacidade de discernimento;
- obedecer a cuidados tais que evitem eventuais distorções psicológicas nos
modelos publicitários e no público-alvo;
- abster-se de estimular comportamentos socialmente condenáveis.

O Código de Auto Regulamentação Publicitária proíbe crianças e adolescentes de
figurar como modelos publicitários em anúncio que promova o consumo de quaisquer bens e
serviços incompatíveis com sua condição, tais como armas de fogo, bebidas alcoólicas,
cigarros, fogos de artifício e loterias, e todos os demais igualmente afetados por restrição
legal.

Especificamente em relação a bebidas alcoólicas, o código estabelece uma
diferenciação entre três categorias: as normalmente consumidas durante as refeições, por isso,
ditas de mesa (as cervejas e os vinhos, objetos do anexo “P”); demais bebidas alcoólicas,
sejam elas fermentadas, destiladas, retificadas ou obtidas por mistura (normalmente servidas
em doses, cuja publicidade é disciplinada pelo anexo "A"); e a categoria dos “ices”, “coolers”,
“álcool pop”, “ready to drink”, “malternatives”, e produtos a eles assemelhados, em que a
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bebida alcoólica é apresentada em mistura com água, suco ou refrigerante (enquadradas no
anexo “T”)124.

Em todas essas categorias, prevalecem os seguintes princípios:

- do consumo com responsabilidade social, que recomenda, entre outras coisas, o
estímulo ao consumo consciente, a não vinculação do consumo da bebida a
resultados benéficos como mais coragem, sucesso profissional ou aumento do poder
de sedução;
- da desvinculação com apelos sexuais, recomendando que mensagens sexuais não
devem constituir o objeto principal da mensagem;
- e da proteção a crianças e adolescentes, segundo o qual anúncios de bebidas não
devem ter crianças e adolescentes como público-alvo.

Para operacionalizar o princípio da proteção a crianças e adolescentes, o Código de
Auto Regulamentação Publicitária prevê algumas regras específicas125:
- crianças e adolescentes não figurarão, de qualquer forma, em anúncios; qualquer
pessoa que neles apareça deverá ser e parecer maior de 25 anos de idade;
- as mensagens serão exclusivamente destinadas a público adulto, não sendo
justificável qualquer transigência em relação a este princípio. Assim, o conteúdo dos
anúncios deixará claro tratar-se de produto de consumo impróprio para menores; não
empregará linguagem, expressões, recursos gráficos e audiovisuais
reconhecidamente pertencentes ao universo infanto-juvenil, tais como animais
“humanizados”, bonecos ou animações que possam despertar a curiosidade ou a
atenção de menores nem contribuir para que eles adotem valores morais ou hábitos
incompatíveis com a menoridade;
- o planejamento de mídia levará em consideração este princípio, devendo, portanto,
refletir as restrições e os cuidados técnica e eticamente adequados. Assim, o anúncio
somente será inserido em programação, publicação ou website dirigidos
predominantemente a maiores de idade. Diante de eventual dificuldade para aferição
do público predominante, adotar-se-á programação que melhor atenda ao propósito
de proteger crianças e adolescentes;
- os websites pertencentes a marcas de produtos que se enquadrarem na categoria
“bebidas alcoólicas” deverão conter dispositivo de acesso seletivo, de modo a evitar
a navegação por menores.

Há, adicionalmente, a previsão de que todo anúncio de bebida alcoólica, qualquer que
seja o meio empregado para sua veiculação, conterá “cláusula de advertência”, que refletirá a
responsabilidade social da publicidade e a consideração de anunciantes, agências de
publicidade e veículos de comunicação com o público em geral. Os textos dessas cláusulas
124
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foram definidos por resolução do Conselho Superior do CONAR. Três deles são voltados para
a proteção de crianças e adolescentes: “CERVEJA É BEBIDA ALCOÓLICA. VENDA E
CONSUMO PROIBIDOS PARA MENORES”; “ESTE PRODUTO É DESTINADO A
ADULTOS” e “SERVIR CERVEJA A MENOR DE 18 É CRIME”.

Para alimentos, refrigerantes, sucos e bebidas assemelhadas, quando o produto for
destinado a crianças, sua publicidade deverá abster-se de qualquer estímulo imperativo de
compra ou consumo, especialmente se apresentado por autoridade familiar, escolar, médica,
esportiva, cultural ou pública. Também é vedado estímulo imperativo por personagens que os
interpretem, salvo em campanhas educativas que promovam hábitos alimentares saudáveis.
Além disso, a publicidade desses produtos deve abster-se de desmerecer o papel dos pais,
educadores, autoridades e profissionais de saúde quanto à correta orientação sobre hábitos
alimentares saudáveis e outros cuidados com a saúde.

A utilização de personagens do universo infantil ou de apresentadores de programas
dirigidos a crianças é permitida nessas propagandas, desde que ocorra apenas nos intervalos
comerciais, evidenciando a distinção entre a mensagem publicitária e o conteúdo editorial ou
da programação.

Nesse estudo, que analisa a legislação da publicidade no Brasil, como se pode
observar, a regulação de propagandas potencialmente ofensivas a crianças e adolescentes está,
ainda, em sua fase inicial no Brasil. O estudo constatou que não há no País uma
regulamentação específica sobre o tema – na verdade, a única lei que o cita explicitamente é o
Código de Defesa do Consumidor (CDC), ao estabelecer no § 2º do seu art. 37 que é abusiva
a publicidade que se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança.

O Código Brasileiro de Auto Regulamentação Publicitária também dedica algumas de
suas previsões à publicidade infantil, porém também de maneira bastante genérica, sem
muitos detalhes de como devem ser as propagandas destinadas a crianças e adolescentes
(LOPES, 2003)126.

126

http://www.janela.com.br/textos/Auto-Regulamentacao.html

132

A partir de estudos e pesquisas realizadas pelo Instituto Alana, e disponíveis em seu
endereço na web127, pode-se observar o amplo aspecto da situação da legislação da
publicidade em diversos países no mundo. Serão elencados apenas a seguir os resumos dos
aspectos de cada país, sendo que esse estudo completo está disponível para acesso e pesquisa
em www.alana.org.br:

Estados Unidos
Limite de 10 minutos e 30 segundos de publicidade por hora nos finais de semana
Limite de 12 minutos de publicidade por hora nos dias de semana
É proibida a exibição de programas-comerciais
É proibido o merchandising testemunhal. Em fase de regulamentação: Proibição de publicidade de alimentos
de baixo teor nutritivo nas escolas, como, por exemplo, fast-food, refrigerantes, doces e bombons.
Dinamarca

É proibida a publicidade durante programas infantis, ainda cinco minutos antes e depois.
Austrália

Nenhuma publicidade pode levar uma criança a acreditar que vencerá ou será superior a outra.
Nenhuma publicidade pode levar uma criança a acreditar que cada pessoa que compra um produto ou serviço
para uma criança é mais generosa do que outra.
A publicidade deve dar mais ênfase ao produto do que a prêmios ou brindes.
A publicidade de bebidas alcoólicas só pode ser veiculada após 20h30. Durante o dia, sequer pode aparecer no
patrocínio de eventos.
União Européia

Art. 16 da Diretiva Televisão sem Fronteiras: A publicidade de televisão não deve causar prejuízo moral ou
físico aos menores e deve, dessa forma, respeitar os seguintes critérios para a sua proteção: não deve incitar os
menores à compra de um produto ou serviço, explorando sua inexperiência e credulidade;
Não deve incitar os menores a insistir com os pais para que comprem um produto ou serviço.
Inglaterra

É proibido o uso de mascotes em publicidade de alimentos.
É proibido o uso de efeitos especiais para insinuar que o produto faz mais do que pode.
Se o produto for de uso manual, deve ficar claro para a criança que ele não funciona sozinho.
É proibido o uso de cortes rápidos e ângulos diferentes para não confundir a criança.
É proibido insinuar que a criança será inferior a outra se não usar o produto ou serviço anunciado.
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É proibida a publicidade para crianças que oferece produto ou serviço via telefone, correio, celular, internet,
etc.

Irlanda

É proibida a publicidade de bingos.
A publicidade de bebidas alcoólicas e cigarros, assim como a de remédios e produtos de emagrecimento, não
devem ser dirigida a pessoas menores de 18 anos ou conter algo que possa particularmente servir de apelo às
pessoas menores de 18 anos.
É proibida qualquer publicidade durante programas infantis em TV aberta.
Suécia

É proibida a publicidade dirigida às crianças menores de 12 anos em horário anterior às 21h (Lei de Rádio e
Televisão). A proibição deveu-se às pesquisas encomendadas pelo governo sueco ao sociólogo Erling
Bjurström, que concluiu que somente aos 12 anos é que todas as crianças conseguem ter uma posição crítica
em relação à publicidade e discernir corretamente o objetivo dela.
A Lei de Rádio e Televisão proibiu todo o tipo de publicidade durante e imediatamente antes ou depois dos
programas infantis. Essa proibição não diz respeito apenas aos produtos para crianças, mas também à
publicidade de outros produtos, tais como alimentos.
Para avaliar a publicidade dirigida às crianças, são usados critérios tais como o design da mensagem
comercial (a participação de crianças, tipo de linguagem usada, voz, personagens de desenhos, etc.) e o
contexto no qual a mensagem é transmitida.
O fundamento da rigidez é decorrente do simples fato de que as crianças não entendem o que é publicidade e
que há Diretiva da União Européia no sentido de que a publicidade deve ser facilmente distinguida como tal
pelos grupos-alvo.
É proibido o uso de pessoas ou personagens em comerciais de televisão, principalmente quando
desempenham papel proeminente em programas dirigidos às crianças menores de 12 anos.
A publicidade comercial não deve ocorrer imediatamente antes ou depois de um programa ou parte de um
programa que seja fundamentalmente dirigido às crianças menores de 12 anos, exceto como mensagem de
atenção.
Noruega

É proibida a publicidade de produtos e serviços direcionados às crianças com menos de 12 anos.
É proibida a publicidade durante programas infantis.
A publicidade não pode ocupar mais do que 15% do tempo da programação diária.
Canadá

A publicidade não pode agir no inconsciente das crianças.
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Não pode haver publicidade de produtos não destinados às crianças em programas infantis.
É proibida a publicidade de medicamentos e de produtos farmacêuticos, exceto creme dental com flúor.
A publicidade não pode sugerir a compra pela criança, nem levá-la a pedir para seus pais que comprem.
É proibida a exibição de um mesmo produto em menos de meia hora.
Não pode haver publicidade com bonecos, pessoas ou personagens conhecidos, exceto para campanhas sobre
boa alimentação, segurança, educação, cultura, saúde, meio ambiente, etc.
É proibido mostrar cenas de risco e imagem de fogo.
A publicidade não pode mostrar uso inadequado do produto, como jogar um bombom para cima e pegá-lo
com a boca.
Em caso de alimentos, deve ser mostrado o real valor nutritivo do produto e jamais como substituto de uma
refeição.
A televisão pública não exibe qualquer publicidade durante programas infantis, nem imediatamente antes ou
depois deles.
Na província de Quebec é proibida qualquer publicidade de produtos destinados às crianças de até 13 anos,
em qualquer mídia.

4.4 O PROJETO DE LEI 5.921/01 EM DEBATE
O Deputado Luiz Carlos Hauly128, através de um amplo (e polêmico) Projeto de Lei
sobre a proteção infantil de publicidade de produtos de uso exclusivo do público infantil, tem
provocado inúmeras discussões em todos os segmentos da sociedade, e não apenas os que são
diretamente envolvidos com o tema. De acordo com o Projeto de Lei nº 5.921/01, (PSDB –
PR), a proposta é proibir a publicidade de produtos infantis129.

Segundo o autor da proposta, as peças publicitárias voltadas para crianças são
“poderosas, permissivas e perigosas” e criam um desejo incontrolável na criança de possuir
algo – principalmente se contarem com a presença de ídolos infantis. O Deputado Hauly
considera que a publicidade infantil promove “uma verdadeira coação ou chantagem para a
compra dos bens anunciados”, que muitas vezes são “desnecessários, supérfluos ou até
prejudiciais, além de incompatíveis com a renda familiar”:
A dinâmica do mundo da comunicação – especialmente redes de televisão e a
internet – invadem os nossos lares e transformam as crianças em consumidores
exigentes e caprichosos, mas particularmente vulneráveis aos apelos da mídia. De
128

http://www.hauly.com.br/ps/42.pdf
http://www.plenarinho.gov.br/educacao/Reportagens_publicadas/publicidade-infantil-mocinha-ouvila/?searchterm=publicidade%20infantil
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olho nas crianças consumidoras, empresas contratam profissionais para produzir
anúncios que as conquistem. Competentes, as empresas de marketing e publicidade
apelam para o imaginário desse público levando-o a pensar que para estar bem, ser
feliz, ser bonita, basta adquirir determinado produto. Numa inversão de valores do
ser pelo ter.
Os pais são submetidos a pedidos sem fim de presentes, objetos de desejo dos
pequenos e tem que argumentar à exaustão, caso contrário, são vencidos. Não é à toa
que os chamados consumidor-mirins interferem em até 70% na compra do
supermercado do mês. Eles dão palpite desde os essenciais aos supérfluos. Não
haveria problema se o resultado não fosse catastrófico: obesidade infantil, erotização
precoce, consumo precoce de tabaco e álcool, stress familiar, banalização da
agressividade e violência.

O Projeto conta com inúmeros contra-ataques do setor corporativo da publicidade
Brasileira. É uma discussão polêmica, que vem ocorrendo há cerca de 10 anos na Câmara
Federal, em Brasília, e vem sendo motivo de muita discussão entre pais e educadores. No dia
9 de julho de 2008, a Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara aprovou o Projeto nº
5.921/01, do Deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR) – com substitutivo da Deputada Maria
do Carmo Lara (PT– MG) – que prevê a proibição de qualquer tipo de publicidade ou
comunicação dirigida para crianças. O projeto terá que tramitar por outras três comissões,
para somente depois ir ao Senado. No site da Câmara dos deputados, em que se pode
acompanhar a tramitação do Projeto, a última data sobre o seu andamento consta de 24 de
maio de 2011, na Mesa Diretora da Câmara dos Deputados:
Indeferido o REQ 1654/11, conforme despacho do seguinte teor: "Indefiro, nos
termos do art. 142, parágrafo único, do RICD, o pedido contido no Requerimento n.
1.654/2011, porquanto já há pronunciamento, em apreciação conclusiva, da primeira
Comissão incumbida de examinar o mérito do Projeto de Lei n. 5.921, de 2001.
Publique-se. Oficie-se".

Numa contraproposta ao Projeto de Lei do Deputado Hauly, Gilberto Leifert,
Presidente do Conselho de Autorregulamentação Publicitária, o CONAR, e Synésio da Costa,
Presidente da Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos (ABRINQ), são contrários
à proibição da publicidade infantil por considerá-la inconstitucional. Para Leifert:
“a posição do Conar é doutrinária, ideológica, de que nenhum produto lícito pode ter
sua propaganda proibida. Todas as empresas têm direito à liberdade comercial. Esse
projeto, no nosso entendimento, conflita com a Constituição, que não permite nem a
censura nem a proibição da publicidade de determinado produto ou serviço” 130.
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http://www.hauly.com.br/ps/42.pdf
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Embora o Projeto já tenha sido aprovado por diversas instâncias e entidades de defesa
do Consumidor, e da Criança e do Adolescente, um documento apresentado pelo Deputado à
Câmara, e disponível para acesso
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, reúne inúmeros textos que demonstram a relutância de

alguns setores em apoiar ou concordar com a regulamentação proposta.

Em um evento realizado pela ABRAL (Associação Brasileira de Licenciamento),
reuniram-se representantes de empresas e indústria de brinquedos, além de advogados e
anunciantes de produtos infantis, no auditório da ADVB (Associação dos Dirigentes de Venda
e Marketing do Brasil) para discutir o Projeto de Lei nº 5.921/2001, que proíbe todo tipo de
publicidade e em qualquer mídia voltada à criança de até 12 anos. De acordo com o
documento em que consta essa informação 132, todos os presentes foram unânimes em
discordar do PL nº 5.921/01 por acharem que se trata de uma lei que desrespeita o poder de
decisão dos pais perante os filhos:
“Cabe às famílias exercer seu poder de decisão e não ao Estado dizer: você não tem
mais direito de ter acesso a essa informação e nem ao processo de escolha dos
produtos”, opinou Arnaldo Rabelo, autor do livro Marketing Infantil.
Além de concordar com Rabelo, Glenn Migliaccio, diretor de licenciamento da ITC,
disse que caso esse projeto de lei seja aprovado, a economia sofrerá sérias
consequências. De acordo com Migliaccio, hoje há no País cerca de 80 agências de
licenciamento de produtos, sendo que 70% delas são voltadas para produtos infantis
e movimentam R$3 bilhões por ano”, afirmou.
É uma norma bastante rígida que quer coibir todo e qualquer produto infantil. É uma
lei severa, que vai fazer muito mal a muitas empresas e à população, que não terá
direito de escolha”, comentou. Segundo Cecília Manara, advogada especialista em
propriedade intelectual, o PL nº 5.921/01 pode desestabilizar a ordem social,
gerando desemprego. “Isso [PL nº 5.921/01] refletirá de forma contundente na saúde
das empresas, além de aniquilar com os direitos, como a liberdade de escolha
presente no Código Civil”.

No trecho extraído da reportagem “Publicidade Infantil será debatida em Brasília’,
publicada no site marketinginfantil.xpg.com.br, Arnaldo Rabelo, que se intitula Consultor de
Marketing, especializado no mercado infantil e em licenciamento de marcas e personagens, e
autor do livro Marketing Infantil, expõe a seguinte opinião sobre o Projeto de Lei 5.921/01,
que proíbe a propaganda dirigida à criança 133
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Como especialista em marketing, considero bastante simplista a idéia de que proibir a
publicidade infantil diminui o consumismo ou evita o consumo de produtos prejudiciais às
crianças. A existência dos produtos com precificação e distribuição adequados já são
responsáveis por grande parte das vendas. E a publicidade tem sido gradualmente
complementada ou até substituída por ferramentas de relacionamento com o público. A
indicação de familiares, amigos e comunidades também são fortes influenciadores do
consumo. Se há produtos inadequados, sua fabricação deve ser regulamentada ou até proibida.
A publicidade infantil já dispõe de uma série de mecanismos que visam proteger as crianças e
evitar abusos por parte das empresas. O eventual excesso de consumo se deve também à falta
de conscientização de pais quanto aos limites que precisam impor aos desejos das crianças no
processo de educação. As crianças também podem ser educadas para o consumo mais
adequado e consciente. A publicidade infantil pode e deve ser utilizada para fins que
beneficiem a criança. Vários setores, com milhares de empregos, dependem da venda de
produtos e serviços direcionados às crianças. Esses setores patrocinam a produção e
veiculação de conteúdos de entretenimento e educativos. Temos que ser cuidadosos na análise
desta questão. Convido todos a se juntarem ao debate.

Em que pesem todas as questões éticas e legais, ainda há muita discussão sobre o
tema. E para dar continuidade aos debatas, o mercado publicitário iniciou uma ampla
campanha com o título “Somos Todos Responsáveis”, e segundo seus idealizadores o objetivo
é convidar todos os segmentos da sociedade para discutir como a publicidade interage com as
crianças134.

O site da campanha vem publicando depoimentos em vídeo de pais, mães e
especialistas, com o objetivo de proporcionar um debate aberto e amplo. Porém, todos os
depoimentos têm uma mesma visão: são a favor da publicidade para crianças e adolescentes,
porém, uma publicidade, sim, de qualidade. Em um dos inúmeros depoimentos da campanha
Somos Todos Responsáveis, um dos mais conceituados publicitários e presidente de uma das
maiores agências do Brasil, Fábio Fernandes presidente da Agência F/Nazca Saatchi &
Saatchi defende a publicidade infantil135:
[…] O princípio básico da publicidade, segundo ele, é fazer uma comunicação
agradável, inteligível, respeitosa e honesta entre o anunciante e o consumidor. Esse
é o maior controle que os profissionais de propaganda podem ter. Fernandes destaca
o papel do Conar na autorregulação do que é publicado. Para ele, as crianças têm
acesso à publicidade em todo lugar e acredita que é assim que deve ser para a
formação de seu caráter, ao saber lidar com o ter ou não seus desejos atendidos. Para
ele, não se vai conseguir isso escondendo dela a informação que é passada pela
publicidade. […]
De acordo com a Abap, o objetivo da campanha é ‘contribuir com informações
objetivas e argumentos legítimos para promover uma discussão equilibrada’. “Se a
ideia é proteger as crianças da mídia não adianta mais desligar a televisão, abaixar o
volume do rádio e ficar longe das bancas de jornais”, diz Dalton Pastore, presidente
do Conselho Superior da Abap. “A questão é mais complexa e merece uma
discussão mais profunda, baseada em educação e não em proibição”, complementa.
134
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Não questiono a opinião dos entrevistados que a campanha reuniu. Acho que o tema
é bastante sério e deve, cada vez mais, ser discutido pela sociedade como um todo,
por quem produz, quem financia, quem exibe, quem lucra e, é claro, por quem
consome ou permite o consumo por parte das crianças. Porém, questiono é que só há
depoimentos a favor da publicidade o que vai de encontro aos objetivos da
campanha de promover uma discussão equilibrada. Ela só está favorecendo um dos
lados.

No plano jurídico, é importante que se reconheça a existência de normas que
estabelecem o direito à proteção da criança e do adolescente, definindo princípios gerais que
devem ser seguidos, tais como a CF (Constituição Federal), o ECA (Estatuto da Criança e do
Adolescente) e o Código de Defesa do Consumidor. O dever da família, da sociedade e do
Estado de assegurar, com absoluta prioridade, a proteção à criança e ao adolescente consta do
artigo 227 da Constituição Federal, que compreende a responsabilidade compartilhada destes
agentes de promover, entre outros, o direito à educação e o direito de salvaguardar crianças e
adolescentes da discriminação e da exploração.

O ECA, por sua vez, concebido como instrumento de proteção integral da criança e do
adolescente, em consonância com a Convenção dos Direitos da Criança, estabelece
claramente, em seu artigo 71, que “a criança e o adolescente têm direito a informação, cultura,
lazer, esportes, diversões, espetáculos e produtos e serviços que respeitem sua condição
peculiar de pessoa em desenvolvimento”.

Com relação ao mercado, o discurso dos seus representantes demonstra o
posicionamento do segmento: a mão invisível do mercado irá estabelecer o comportamento do
consumidor.
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5. OS PERCURSOS METODOLÓGICOS
"Então siga por algum caminho e, andando bastante, você certamente chegará a algum lugar"
O Gato, em resposta à pergunta de Alice, sobre qual caminho deveria seguir.
Alice no País das Maravilhas
de Lewis Carroll

O tema escolhido para objeto desse estudo foi o discurso/ação publicitário dirigido à
criança em idade escolar, tendo como ponto de investigação a escola como espaço
comunicante e os saberes que os professores reúnem sobre os elementos constitutivos do
marketing e da propaganda dirigida às crianças. A problemática central desse estudo foi
identificar quais elementos a escola e o professor reconhecem sobre os assuntos relacionados
à comunicação mercadológica, ao marketing e à propaganda dirigida à criança, que
contribuam para a prática de uma mediação crítica para as mídias e seus subprodutos. Para
elucidar esse problema, algumas questões norteadoras foram elencadas, e que serviram de
base para os procedimentos investigativos.

Inicialmente buscou-se considerar se a escola distingue/percebe as intenções
comerciais das marcas, a ponto de colaborar ou não para que essas práticas promocionais
sejam desenvolvidas em seus ambientes.

Além disso, considerou também o que o professor conhece acerca das estratégias e
táticas persuasivas da propaganda dirigida às crianças, que permita distinguir uma ação
promocional de uma ação efetivamente educativa. E, por conseguinte, se os professores
conhecem a extensão da influência da propaganda e do discurso/ação sedutor das marcas nos
desafios existentes em seu cotidiano docente e como estão mediando esses temas.

Para fins de elucidação, retoma-se o objetivo principal desse estudo, que foi
compreender a comunicação mercadológica na contemporaneidade e o apelo ao consumo de
símbolos e de supérfluos, que tem a criança como alvo central dessa comunicação.

A investigação processual se deu mais efetivamente durante o período em que
ocorreram as disciplinas do mestrado, entre 2010 e 2011, além das pesquisas bibliográficas e

140

documentais que já vinham sendo realizadas durante a atuação como docente na Unifacs, na
disciplina de Legislação e Ética em Comunicação (entre os anos de 2004 e 2009).

Não obstante, a aplicação do procedimento investigativo para fins de análise desse
estudo foi realizada em três etapas.

Inicialmente, foi realizada uma ampla pesquisa exploratória, e minuciosa coleta de
documentos, vídeos, textos e notícias relacionadas ao objeto, registros de imagens de
propagandas e peças de publicidade dirigidas à criança, veiculadas em jornais, revistas
diversas, sites, e outras fontes mídias.

Paralelamente ao levantamento das informações documentais, algumas inspirações
advieram de encontros informais com diversos professores e coordenadores da Rede Estadual
e
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que
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de Especialização em Tecnologias e Novas Educações da FACED – Faculdade de Educação
da UFBA – Universidade Federal da Bahia 136.

Em segunda instância, foram realizadas visitas às escolas, a fim de historiar os
indícios de propaganda dirigida à criança, em suas instalações internas e no seu entorno.

As duas escolas selecionadas possuem assessorias de marketing e pertencem a
sistemas de ensino que atuam nacionalmente, que desenvolvem material didático (módulos,
CDs, livros de apoio) para escolas conveniadas, da Rede Privada e Pública, e estão
constantemente na mídia. Ambas localizadas no bairro do Cabula, em Salvador.

No terceiro momento, foi realizada a aplicação dos questionários a professores das
escolas selecionadas. Os sujeitos da pesquisa foram coordenadores e professores da Educação
Infantil, Ensino Fundamental I e II, das respectivas escolas.
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O curso de Especialização em Tecnologias e Novas Educações da FACED – Faculdade de Educação da UFBA –
Universidade Federal da Bahia, turma de 2010-2011, foi coordenado pelo professor Dr. Augusto Cesar Rios Leiro, do qual
participei na qualidade de professora convidada para ministrar um curso de 15 horas/aula sobre Mídia e Educação, e como
orientadora de monografias de conclusão de curso.
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Foram entregues ao todo trinta questionários, quinze em cada escola, a partir da
informação do número de professores pertencentes ao universo de interesse da pesquisa. As
respectivas coordenações distribuíram os questionários entre os professores, durante reuniões,
conforme ajustado previamente com a pesquisadora, solicitando o seu preenchimento.

Sobre o método de investigação selecionado para a realização da pesquisa, optou-se
pela indicação do conceito de Lakatos (2005, p. 83) que diz ser o conjunto das atividades
sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo –
conhecimentos válidos e verdadeiros -, traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e
auxiliando as decisões do cientista.

Nesse sentido, escolher um caminho a seguir em um procedimento investigativo não
equivale a perguntar ao Gato de Alice qual o caminho se deve seguir. É preciso ter clareza
sobre o que se pretende investigar, qual fenômeno não está efetivamente explicado e que
levou à inquietação e ao desejo de realizar o estudo (OLIVEIRA, 2008, p. 42).

Para investigar o tema proposto, a concepção de pesquisa que norteou este projeto foi
a de que o processo de construção do conhecimento é dialético, impondo limites e apontando
possibilidades que se configuram pelas mediações concretas, e determinadas pelo caminho
percorrido pelos sujeitos sociais e históricos. Tal concepção se aproxima do conceito de
pesquisa como sendo a atividade básica das Ciências na sua indagação e descoberta da
realidade (MINAYO, 1996).

Esta percepção investigadora se situa no contexto do paradigma crítico que concebe a
realidade dinâmica e evolutiva, e que os sujeitos são agentes ativos na configuração e
construção da realidade que tem um sentido histórico e social.

De acordo com Oliveira (2008, p. 37) esse processo implica em estudos segundo a
literatura pertinente ao tema, observações, aplicação de questionários, entrevistas e análises de
dados, que deve ser apresentada de forma descritiva.

Nessa concepção, a abordagem de pesquisa adotada para o desenvolvimento desse
trabalho foi a pesquisa qualitativa, do tipo exploratória e descritiva.
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A pesquisa qualitativa é um método usado quando se espera compreender de forma
detalhada porque uma pessoa ou grupo age ou pensa sobre um determinado assunto ou objeto.
Pode ser caracterizada como uma tentativa de se explicar em profundidade, os significados e
as características dos resultados das informações obtidas através de entrevistas ou questões
abertas, sem a mensuração quantitativa de características ou comportamentos (OLIVEIRA,
2008, pág. 59). Esse método de pesquisa trabalha com um processo a partir do qual as
questões norteadoras são identificadas, e os questionamentos são construídos com o intuito de
descobrir o que implica para o pesquisador e o pesquisado. Tem por objetivo alcançar uma
compreensão qualitativa das motivações e razões subjacentes - que estão ocultas ou que não
se manifestam claramente. Essa modalidade também proporciona uma melhor compreensão
do problema. Vale salientar que os resultados da pesquisa qualitativa não podem ser
considerados como conclusivos e usados para fazer generalização em relação à populaçãoalvo.

A pesquisa qualitativa tem as seguintes características: expõe crenças, valores,
sensações e atitudes; não usa critérios estatísticos e sim amostras representativas; trabalha
com segmentos similares do universo de pesquisa; procura por informações mais substanciais
e com maior densidade; os dados obtidos são analisados e interpretados sem representação
estatística; utiliza amostras com número pequeno de casos, sendo eles não representativos do
universo pesquisado; seu resultado desenvolve uma compreensão inicial do problema e não
indica um curso de ação final.

A metodologia qualitativa é usada quando se deseja entender o porquê de determinada
atitude ou opinião, quando as pessoas não querem responder a certos questionamentos ou
mesmo estejam impossibilitados devido a questões como privacidade ou pressão social,
também é usada quando as motivações e sensações estão no subconsciente, disfarçadas pela
racionalização e outros mecanismos de defesa.

O estudo exploratório ou pesquisa exploratória é uma pesquisa realizada com o
objetivo de se obter um primeiro contato ou proporcionar ao pesquisador uma maior
intimidade com o problema a ser pesquisado. Esta pesquisa inicial tem como objetivo
explicitar melhor um problema complexo e permitir a compreensão aprofundada do problema
a ser enfrentado pelo pesquisador. É utilizado em situações nas quais é necessário formular o
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problema com maior precisão e identificar caminhos a serem seguidos nas outras etapas ou
obter dados adicionais antes que se desenvolva o planejamento da pesquisa.

Os métodos empregados no estudo exploratório são a análise de dados em fontes
secundárias (livros, revistas especializadas, documentos, etc.), entrevistas em profundidade
com pessoas que têm grande conhecimento, grupos de foco (entrevistas grupais com alguns
indivíduos de interesse da pesquisa), observação e a análise do contexto ambiental no qual o
objeto está inserido.

As pesquisas do tipo descritivas descrevem as características e situações a partir de
dados primários, obtidos originalmente através de entrevistas pessoais ou discussões em
grupo, relacionando e confirmando ou falseando as questões orientadoras levantadas na
definição do problema de pesquisa.

Os procedimentos metodológicos adotados nessa investigação foram a pesquisa
documental, observação sistemática e a aplicação de questionários.

Os métodos de observação são usados em pesquisas descritivas e envolve o registro de
padrões de comportamento de pessoas, assim como dados sobre objetos e eventos de forma
sistemática, para obter informações sobre o fenômeno de interesse. Nesse trabalho, os espaços
observados foram os ambientes internos e externos das duas escolas selecionadas, bem como
o seu entorno (trajeto, acesso).

As informações foram registradas à medida que os eventos ocorreram e/ou a partir de
registros de eventos passados. Esse procedimento foi adotado para verificar elementos
constitutivos do marketing da propaganda dirigida à criança, e se deu in loco, nas imediações
das escolas selecionadas, a fim de verificar a presença de mídia extensiva, como outdoors,
cartazes, busdoors, placas, e em seus ambientes internos como cantinas, salas de aula, quadros
de avisos, espaços alternativos, acessórios utilizados pelos alunos (BAUER e GASKELL,
2008).

A observação sistemática das escolas e do entrono ocorreu em diversos momentos,
tanto a partir de visitas pré-agendadas, com o consentimento da direção, a fim de registros
fotográficos e anotações; bem como de caráter anônimo (sem a sinalização da presença da
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pesquisadora), com a finalidade de registrar elementos de propaganda no entorno das escolas,
o movimento dos alunos e o trajeto percorrido por eles. Não houve interferência da
pesquisadora nas atividades registradas, em nenhum dos momentos.

A pesquisa no entorno das escolas ocorreu com veículo próprio, para percursos mais
longos, e a pé, para percursos menores.

O questionário, de acordo com Oliveira (2008, pág. 83), pode ser definido como uma
técnica utilizada para a obtenção de informações sobre sentimentos, crenças, expectativas,
situações vivenciadas, e sobre e qualquer dado que o pesquisador deseje registrar para atender
aos objetivos de seu estudo.

Com relação ao número de perguntas, Oliveira (2008) diz que não existem padrões
específicos, podendo ser encontrados questionários com apenas duas perguntas ou com até
cem perguntas. O importante é que haja uma coerência com a disponibilidade do respondente,
pois o tempo não pode exceder a trinta minutos. No caso de aplicação em grupos, os
questionários devem ser aplicados em um só dia, preferencialmente em ocasiões de cursos,
seminários ou reuniões. Para tanto, é sugerido por Oliveira (2008) que seja feita uma
sensibilização para conquistar esse público, a fim de que percebam a importância da pesquisa
e que o grupo se sinta motivado a participar do avanço do conhecimento. Não é necessário
que o informante assine o questionário, de acordo com Oliveira (2008).

O questionário pode ser constituído de questões abertas, para que o respondente se
sinta à vontade para responder de maneira ampla, ou de questões fechadas, em que o
respondente assinala os itens de acordo com seu ponto de vista. Segundo Oliveira (2008), a
vantagem do questionário com perguntas abertas é que o respondente tem total liberdade para
formular suas respostas.

O passo inicial desse processo investigativo foi a pesquisa documental, e se deu a
partir da coleta, seleção e leitura de relevantes informações, levantados ao longo de alguns
anos, a partir de atividades profissionais no campo do marketing e da propaganda, em
ambientes corporativos, agências de publicidade e espaços educativos; atividades docentes e
de orientação em pesquisas com temas relacionadas ao objeto, desde o ano de 2003, na
Universidade Salvador e outras instituições de ensino.
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A pesquisa documental consistiu na coleta de fontes primárias e secundárias,
publicações de cunho técnico-científico e legal, levantados através de busca bibliográfica e
eletrônica, tanto de natureza recente, quanto retrospectiva. Desse modo, foram coletados
arquivos de natureza pública e particular, arquivos iconográficos, relativos ao tema proposto
nesse trabalho, especialmente ao marketing e à propaganda dirigida às crianças (leis, projetos
de leis, relatórios, publicações parlamentares, vídeos-documento, impressos, outros)
disponíveis tanto na internet, em sítios públicos, oficiais e/ou particulares, quanto em
publicações físicas (LAKATOS, 2005).

Foram realizadas anotações durante as visitas realizadas nas escolas selecionadas, dos
encontros informais com os professores participantes do Curso de Especialização em
Educação e Tecnologias, da FACED – UFBA, quando da realização da Sessão Integradora
que ministrei, cujo tema foi Mídia e Educação. Nesse curso, que teve uma carga horária de 15
horas137, foram abordados os seguintes assuntos: Noções de Marketing, Publicidade e
Propaganda, Consumo: tudo é Produto, tudo é Mídia, Estratégias de criação do Discurso
Publicitário, O Comportamento do Consumidor, A legislação e a auto-regulamentação
publicitária, As consequências da exposição ao consumo, A escola e a propaganda – um
espaço comunicante, O professor e a propaganda – um olhar atento. O objetivo do encontro
foi proporcionar o conhecimento e incitar o debate sobre os temas Marketing, Publicidade e
Propaganda, sua aplicabilidade, estratégias, a legislação vigente, o apelo e a exposição ao
consumo, a escola como meio de comunicação do discurso midiático e o papel do professor
ante essas questões.

Importante ressaltar que foram realizados com os participantes do Curso de
Especialização em Educação e Tecnologias, da FACED – UFBA, algumas sessões de vídeo,
com posterior discussão sobre os temas propostos, a partir dos vídeos documentários The
Story of Stuff - A História das Coisas e Criança – a alma do negócio, além de leitura,
apreciação e discussão de textos publicitários, de peças de propaganda e notícias relacionadas
aos temas. Nessa perspectiva, todas essas atividades citadas contribuíram para legitimar as
questões orientadoras descritas a seguir, que serviram como bases para a incorporação do
processo investigativo.

137

Dias 21 e 22 de jan de 2011, das 13h00min às 18h00min e das 08h00min às 18h00min, respectivamente
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As questões, portanto, que nortearam essa investigação, foram:

A escola distingue/percebe as intenções comerciais das marcas, quando estas
desenvolvem ações promocionais em seus ambientes, a ponto de colaborar ou não para que
essas práticas ocorram?

O que o professor sabe acerca das estratégias e táticas persuasivas da propaganda
dirigida às crianças, que permita distinguir uma ação promocional de uma ação educativa?

Os professores conhecem a extensão da influência da propaganda e do discurso/ação
sedutor das marcas nos desafios existentes em seu cotidiano docente? Como estão mediando
esses temas?

É grande o desafio que o professor tem que enfrentar com as mídias, seus produtos,
seu discurso e suas potencialidades no trabalho pedagógico diário, para oferecer aos seus
alunos as condições favoráveis de utilização, reflexão e crítica diante de apelos midiáticos e
de consumo, muitas vezes corroborados pela própria sociedade.
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6. AS IMPLICAÇÕES E OS DESAFIOS FRENTE À MENSAGEM MIDIÁTICA

No jogo incessante entre sabedoria e demência,
o ser humano é o ente que por primeiro há de ser interrogado
quando se trata de investigar a natureza do próprio
conhecimento aí disponível e construído historicamente
por indivíduos humanos agrupados socialmente.
Augusto Dante Galeffi

Com a influência dos conglomerados da comunicação na formação de cultura e
geração de sentidos da sociedade de consumo, o modelo de uma estética homogênea, proposto
pelos programas televisivos, bem como os sujeitos, tende a se universalizar.

Em entrevista ao blog Mundo dos Jornalistas (mundodosjornalistas.blogspot.com),
Ivana Bentes, professora do programa de pós-graduação da Escola de Comunicação da
Universidade Federal do Rio de Janeiro, pesquisadora de audiovisual, define a tevê brasileira
como uma “monocultura conservadora”, e diz que “a sociedade tem de estar consciente de
que as emissoras são, sim, um serviço público” e que família e escola, por princípio, tem que
estar atentas aos seus conteúdos e programação.

Sobre o sensacionalismo que todos os dias chegam à casa dos brasileiros, entremeados
de ofertas de produtos de toda ordem, Bentes afirma que alguns programas exploram o que
temos de pior: o gozo com o sofrimento do outro, o voyeurismo, a nossa crueldade.

No núcleo dessa emaranhada e complexa estrutura de exercício de poderes estão as
famílias, a escola, o professor e, principalmente, o sujeito talvez mais afetado com tudo isso, a
criança e todo o seu processo de desenvolvimento.

A família e a escola são mediadores fundamentais nesse processo, e precisam estar
conscientes de seus papéis frente à sociedade atual, sobretudo diante do desafio de educar
com e para as mídias, pois mais que “prover e\ou proteger as crianças dos meios há que se
pensar em formas de prepará-las mais eficazmente para as responsabilidades atuais do ser
criança” (FANTIN, 2006, p. 31).
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Durham (2009), no livro “O efeito Lolita”, analisa a sexualização precoce proveniente
dos fenômenos midiáticos, percebidos principalmente das meninas, e propõe estratégias para
os mediadores enfrentarem a “onipresença persuasiva da poderosa mídia”, valorizando,
principalmente, o diálogo que permita a análise e interpretação destes fenômenos, de forma a
oferecer recursos para que o público infanto-juvenil possa fazer boas escolhas.

Além disso, a definição de limites, respostas construtivas e criativas que antendam às
questões em pauta, discussão sobre os aspectos comerciais dos produtos midiáticos, as
motivações que impulsionam o consumo, o uso de recursos para o perfeccionismo visual, o
protagonismo como elemento de resistência e criatividade são possibilidades que
contemplariam a “formação no uso crítico da mídia”, trabalhada por pais, professores e os
próprios alunos, podendo ser, como propõe a autora, além de pauta dos diálogos entre
mediadores e aprendentes, parte integrante dos currículos escolares da pré-escola ao ensino
médio e também como cursos extracurriculares oferecidos pelas escolas aos pais e alunos.

Nessa perspectiva, é pressuposto essencial para os educadores uma formação contínua
que promova a discussão, o conhecimento e sua apropriação, através de “práticas
participativas que permitam manipular as mídias e seus recursos e dominar suas técnicas e
linguagens” (Durham, 2009, p.48).

Desta maneira, a aproximação com o alunado parte da compreensão de seu universo,
reconhecendo seu valor como condição para o exercíco da cidadania numa sociedade imersa
na cultura midiática.

A relação pedagógica sai da perspectiva unilateral para um modelo mais interativo e
colaborativo e todos saem ganhando, professores, por aprenderem novas formas de lidar e
trabalhar com o conhecimento, alunos, por poderem tornar-se mais críticos e conscientes,
pais, por poderem compartilhar com a escola a educação de seus filhos para a sociedade
contemporânea.
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Charlot (2008, p. 20) ratifica o cenário atual em que a educação está inserida, com
relação às tecnologias da informação e comunicação, e analisa a profissão docente num
contexto em que nascem e crescem espaços de comunicação e informação que escapam ao
controle da escola e da família e que fascinam particularmente os jovens.

Ainda segundo Charlot, todas essas transformações têm consequências sobre a
profissão docente, desestabilizada não apenas pelas exigências crescentes dos pais e da
opinião pública, mas também na sua posição profissional [...] e na sua posição diante de seus
alunos, nas suas práticas.

Ao negar ou desconsiderar seu papel enquanto agente de mudança, o professor se
distancia, enquanto educador, do homem e da sociedade atual, ao tempo que esta mesma
sociedade espera que ele possa acompanhar o ritmo de seus alunos. Ao tempo em que ele
ganha autonomia, é responsabilizado pelos resultados. O professor é convidado a adaptar sua
ação ao contexto (ibidem, p.20).

Para Gauthier (1998) e Shön (2000) os saberes docentes devem contemplar aspectos
que tratem da “natureza epistemológica do ensinar, da tradição pedagógica, da prática
profissional e da reflexão na ação” que permita ao professor a compreensão da sua dinâmica
de trabalho, sua relação com o outro e com o mundo, a construção e reconstrução contínua de
seus saberes comprometida com sua formação e atualização permanente.

A ação docente implica, portanto, o domínio de vários saberes, trata-se de um fazer
complexo, que exige do docente uma formação para além do domínio do campo científico de
sua área de formação e atuação, o que se constrói no processo de formação permanente.

Portanto, é imprescindível educar os educadores para uma análise e uso crítico para
além dos meios e de seus produtos, conforme as reportagens a seguir, selecionadas para
servirem de exemplos do que os professores tem como desafios no contexto da sedução
publicitária.

150

6.1.1 Destaques relevantes de leituras em publicações do meio publicitário

A Revista Meio & Mensagem é uma publicação semanal, em tamanho tablóide, da
Editora Meio & Mensagem, do Grupo M&M 138, cujo conteúdo consiste em informações para
(e do) mercado nacional e internacional de comunicação, marketing e mídia. São análises,
tendências, entrevistas e opiniões de profissionais da área, anunciantes e empresários de todos
os segmentos de negócios.

É uma publicação de leitura praticamente obrigatória para aspirantes, estudantes e
profissionais de comunicação. Todas as instituições de ensino que tem cursos de comunicação
social (Relações Públicas, Publicidade, Propaganda, Design, Comunicação e Marketing) tem
assinatura da revista, ou a recebem semanalmente, a título de cortesia e a disponibilizam em
suas bibliotecas.

A revista está disponível para assinatura tanto da versão impressa quanto na versão
online. Mas qualquer pessoa pode acessar o site da revista e assinar para receber informações
em seu e-mail, ou acessar o conteúdo da revista na internet.

São inúmeros dados e informações disponíveis, sobre os mais diversos temas
relacionados ao marketing, propaganda, publicidade, eventos, indicadores econômicos e
sociais, pesquisas sob encomenda, consumo, promoção, merchandising, entre outros
correlacionados.

138

http://www.meioemensagem.com.br/
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Figura 32. Imagens da Revista Meio & Mensagem. Fonte:
https://comprasegura.meioemensagem.com.br/loja/assinaturas.php

Acompanho essa publicação assiduamente, desde 2004, e em 2007, passei a assinar a
revista. Desde então foram inúmeros os exemplares lidos e dezenas de reportagens
selecionadas, que mencionavam temas relativos ao objeto de estudo dessa investigação.

Para uma síntese dos temas levantados, foram destacadas algumas reportagens para
serem aqui comentadas, e que se encontram no anexo desse trabalho.

6.1.1.1 A Rebeldemania, o merchandising e o apelo ao consumo de
produtos de marca (ANEXO A)

O fenômeno não é nenhuma novidade. Já assistimos às Chiquititas, Carrossel,
Chispita, Colégio Brasil, A Patota, Malhação, Os Menudos, e a inúmeros outros tantos
fenômenos televisivos, que surgem e somem para dar lugar a um novo campeão de audiência
entre o público infanto-juvenil139. E todas viraram verdadeiras manias. Além de suas roupas,
piadas, acessórios, músicas, personagens em forma de bonecos e desenhos animados.
Segundo a reportagem, a “mania” dos jovens é ser “Rebelde”.

139

http://www.infantv.com.br/alfab_novelas.htm
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Sobre a novela Rebeldes, da TV Record, podem-se encontrar diversas reportagens,
entre elas, a da edição de 21 de Março de 2011 (pág.17), cujo título é “Record aposta na
retomada da Rebeldemania”, e apresenta a nova novela como um produto que tem a missão
de ser uma fonte de renda e novos negócios para a emissora e seus patrocinadores:

Paixão adolescente não tem limite. E, para a Record, quanto maior a devoção
juvenil, melhor será o seu faturamento com a novela REBELDE, produção feita em
parceria com a rede TELEVISA e que entra no ar nesta segunda-feira 21, no horário
das 19 horas. Mais do que uma novela, REBELDE entra no ar com a missão de ser
uma fonte de renda e novos negócios. O sucesso que a trama original mexicana
conquistou nos países em que foi exibida (O SBT a transmitiu em 2005) trazem boas
expectativas em relação à venda de itens licenciados e à banda formada pelos
protagonistas (três moças e três rapazes).

De acordo com Ricardo Calil, diretor geral da Record Entretenimento, responsável por
administrar os produtos originados da novela (como roupas, calçados, acessórios, mochilas,
materiais escolares e outros), “o mercado já se mostrou receptivo a relacionar suas marcas à
novela”. Segundo a reportagem, a Rede Record reuniu as empresas anunciantes, um pacote de
patrocínio que contempla a exibição das marcas na novela, no portal oficial Rebeldes e a
participação nos frutos que a Banda poderá gerar.

Empresas como Avon e Danone já adquiriram duas das quatro cotas de patrocínio da
novela Rebelde, sendo que o preço de cada uma das cotas é de R$ 43,4 milhões. Além da
venda das cotas de patrocínio a Rede Record também comercializa espaços para exibição de
marcas dentro do conteúdo editorial da novela (ação conhecida como merchandising
eletrônico). Casa ação promocional dessa categoria dentro da novela Rebelde tem um custo de
R$ 380.000.

6.1.1.2 O crescimento econômico do nordeste serve de imã para a promoção
de marcas de grandes anunciantes

Não foi à toa que a novela Rebeldes teve um grande lançamento em Salvador. Afinal,
a cidade tem apresentado um desenvolvimento crescente na escala de consumo de bens e
marcas, conforme reportagem “População local vive otimismo econômico e elevada intenção
de compra”, e apresenta dados em que em Salvador, o otimismo com o acesso ao consumo
chega a 92%, e que o televisor, o computador e a geladeira são os bens mais cobiçados. Entre
os consumidores mais jovens, o interesse está nas novidades eletrônicas, celulares, IPods,

153

entre outros, exatamente o que a novela oferece aos seus telespectadores, através dos
patrocinadores da trama:
O bom desempenho econômico do Nordeste nos últimos anos vem sendo
acompanhado pelo otimismo econômico da população e, por consequência, também
do aumento da intenção de compra. Enquanto 83% da população de 12 a 75 anos de
idade que vive nas principais regiões metropolitanas brasileiras e no interior do Sul e
do Sudeste acredita que a situação estará melhor daqui a um ano, no Nordeste esse
otimismo é ainda maior. Segundo o estudo Regionalismos, do Ibope Media,
considerando a população das regiões metropolitanas nordestinas, o otimismo chega
a 89% em Fortaleza, 90% em Recife e 92% em Salvador.
A sensação de que a realidade econômica já evoluiu é mais alta em Fortaleza, região
em que 70% acreditam que a situação é hoje melhor do que há um ano. A
expectativa positiva da população local ocorre no momento em que há também
maior desejo de aquisição de bens e serviços. De acordo com a pesquisa Target
Group Index, do Ibope Media, o aparelho celular é um dos bens com maior índice de
intenção de compra para os próximos 12 meses entre os brasileiros, com 7,4%. Na
região metropolitana de Fortaleza, esse índice é bem maior: 18% da população
pesquisada planeja comprar um celular para o domicílio. Televisão, computador,
máquina de lavar, geladeira, micro-ondas, fogão e câmera digital também estão no
topo da lista dos bens que os nordestinos querem levar para casa nos próximos
meses.

De acordo com a reportagem, o televisor é o bem de consumo com maior
probabilidade de ser adquirido futuramente pelos nordestinos das classes A/B, enquanto na
classe C o maior interesse é pelo computador ou notebook e nos grupos D/E a maior
expectativa de compra é da geladeira. Quando se cruza a intenção de compras dos nordestinos
que vivem nessas três regiões metropolitanas com a perspectiva econômica, observa-se que
produtos eletrônicos como celular e televisão têm a preferência dos otimistas. Já os que não
têm uma expectativa tão positiva estão de olho em outros produtos de utilidade doméstica,
como geladeira, máquina de lavar roupa ou micro-ondas:
Essa diferença ocorre, sobretudo porque são os mais jovens que estão mais
interessados nas novidades eletrônicas e são eles que estão olhando o futuro com
muita esperança. Ainda assim, os adultos e idosos otimistas também mostram maior
preferência por comprar futuramente televisores ou celulares. Revista Meio &
Mensagem, INDICADORES/ANÁLISE DE MERCADO - IBOPE Edição de 19 set
2011.

Ainda na edição, de 21 de Março de 2011 (pág.18), a reportagem “Acontece no Brasil.
Nordeste é a Bola da Vez no Mercado da Comunicação” fala do crescimento econômico do
nordeste, e consequentemente da Bahia. Nesta reportagem, Renato Tourinho, presidente da
Associação Brasileira de Agências de Publicidade – Bahia, fala do potencial da região
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nordeste em atrair grandes anunciantes nacionais, e comenta sobre os indicadores de
crescimento de quase 50% da população pertencente à classe C.

Num evento que reuniu cerca de 600 empresários e diretores de empresas, de 31 de
março a três de abril, em Salvador, o tema central do debate foi “ O Nordeste como a Bola da
Vez do Mercado Publicitário”. Entre os anunciantes estavam o presidente da Danone, o
presidente da Microsoft do Brasil, o vice-presidente de negócios da Natura, o diretor de
marketing da Nestlé, o diretor de marketing da Fiat, o presidente do Google Brasil, o
especialista em classe C, André Torreta, e o presidente do Instituto de Pesquisas Nielsen do
Brasil.

6.1.1.3 A pesquisa de marketing invade o cérebro do consumidor (ANEXO B)
Também na edição de 21 de Março de 2011 (p. 35), a reportagem “FGFV vai ao
Neuromarketing: Laboratório utilizará eletroencefalograma e outros recursos da medicina
para abalizar noções de comunicação”, o estudo do comportamento do consumidor é levado à
instância máxima da neurociência.

Nessa reportagem, fica evidente que os métodos de investigação sobre o
comportamento do consumidor vão além de questionários, entrevistas, filmagens nos pontos
de venda e grupos focais. Um novo método muito mais invasivo está sendo usado pela
indústria do marketing e da publicidade: o neuromarketing, que, a partir do uso de
eletroencefalogramas, promete apontar novidades para o mundo da propaganda.

O Laboratório de Neuromarketing da Fundação Getulio Vargas, lançado em São
Paulo, em março de 2011, em um seminário internacional sobre o tema, reúne pesquisadores e
especialistas que buscam indícios psicológicos que permitam aferir o impacto de uma
estratégia de comunicação nos níveis mais profundos do imaginário humano.

Um exemplo citado na reportagem é o da empresa Mindroads, ao colaborar no
desenvolvimento da campanha “Guerreiros”, criada pela agência de publicidade África do
publicitário baiano Nizan Guanaes para a marca Brahma. A reportagem diz que o laboratório
pretende atender a três frentes principais: empresas privadas, setor publico e demandas
surgidas de professores e pesquisadores de outros núcleos de estudos da FGV. Além de
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eletroencefalogramas que, de acordo com a reportagem, captam a atividade elétrica do
cérebro, e do Eye Tracker (olho rastreador), que analisa o percurso do olhar em uma peça
publicitária ou mensagem, os pesquisadores usarão o equipamento de ressonância magnética,
capaz de detectar alterações no fluxo sanguíneo em áreas do cérebro e, dessa forma, revelar
quais atividades cerebrais contribuem para decisões de compra.

Além desses equipamentos, o Laboratório de Neuromarketing da FGV utiliza o Facial
Expression Recognition (reconhecimento de expressão facial), aparelho que mede e interpreta
as reações faciais, do sistema de respostas psicofisiológicas, que aufere respostas do sistema
nervoso, como batimento cardíaco e carga elétrica da pele. Além de todos esses equipamentos
o laboratório realiza ainda avaliações psicométricas, um tipo de teste desenvolvido para
analisar a relação entre a atividade mental e os sistemas cerebrais.

De acordo com o professor Antonio Lavareda, responsável pelo laboratório o que se
busca com todas essas práticas é uma abordagem holística do neuromarketing.

Ainda de acordo com a reportagem, por trás desses equipamentos está a necessidade
de entender o que o consumidor realmente experimenta ao se deparar com uma ação
publicitária. Segundo Lavareda, os métodos tradicionais em que o consumidor declara através
de questionários e entrevistas suas preferências, não soa suficientes para entender o seu
comportamento de consumo. Além de não possibilitar a compreensão das causas da
mobilização emocional que levou o consumidor a uma ação de compra.

A reportagem menciona o consultor dinamarquês Martin Lindstrom, autor do livro
Buyology: Verdade e mentiras sobre o que compramos140, e aponta algumas máximas citadas
pelo consultor, como, por exemplo, a que nem sempre o que um consumidor diz, reflete o que
ele está pensando.

140

O consultor dinamarquês, especializado em gestão de marcas e autor de A lógica do consumo, volta à cena entregando os
piores e melhores truques das grandes companhias nos fazer comprar mais e mais. US$ 100 bilhões é o tamanho do mercado
de data mining, um negócio global devotado a rastrear e analisar o comportamento do consumidor, de modo a criar
possibilidades de persuasão e manipulação. Acesso em 20 de março de 2012. Disponível em
http://epocanegocios.globo.com/Revista/Common/0,,EMI270130-16642,00-O+MARKETING+ESTA+NU.html
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6.1.1.4 A globalização da juventude e a universalização dos costumes, do
consumo e das atitudes (ANEXO C)

De acordo com a reportagem da Revista Meio & Mensagem, na ed. de 22 de
Novembro de 2010, “A Geração nas nuvens: 2,3 bilhões de jovens no mundo valorizam o
conhecimento coletivo na internet”, a empresa de telefonia Vivo contratou a empresa de
pesquisa Talk para descobrir as aspirações, contradições, desejos e sonhos da “geração y” (ou
millennials), indivíduos que abrangem a faixa etária dos 10 aos 30 anos e correspondem a um
terço da população do planeta: são 2,3 bilhões de pessoas no mundo, num universo de mais de
mais de 7 bilhões de habitantes em todo o globo.
Esse contingente é considerado a “juventude global” e é a primeira geração
genuinamente global, conhecida também como “geração planetária”, considerando o advento
da internet e a inexistências das fronteiras entre as nações.

Essa geração, de acordo com o estudo feito pela Talk, nasceu digital e global e é
formada por duas partes: a do individuo, marcada pelo estilo pessoal, que busca autenticidade
e valoriza a moda, e a do coletivo, que está conectada às redes sociais, se relacionam por
afinidades, são exibicionistas e vouyeurs ao mesmo tempo.

Mas, ao mesmo tempo em que são globais e estão nas redes sociais (Facebook, Orkut,
Twitter, Youtube e blogs) dividem-se cada vez mais em nichos e segmentos específicos. A
partir dos dados coletados com essa dessa pesquisa, a empresa Vivo lançou o Vivo On, uma
plataforma de informações que possibilitou à empresa o acesso a conteúdos sobre o que
gostam, como falam, sobre o que falam e como querem ser abordados os clientes da geração
y.

Cerca de 1,5 milhões de jovens aderiram ao Vivo On, e a empresa tinha a perspectiva
de chegar a quatro milhões de usuários até final do ano de 2010. Nessa perspectiva, de acordo
com a reportagem, as marcas que se destacam junto aos consumidores dessa geração
globalista e planetária são aquelas que interferem de forma “positiva” em suas vidas, e entre
as marcas citadas na pesquisa estão: Nike, Apple, Google, Facebook, porque causam impactos
“positivos” no seu dia-dia.
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Esses “impactos positivos” podem estar relacionados a ações de marketing social e
promoção de causas, que essas marcas estão associadas.

6.1.1.5 Meio milhão de dólares é investido em publicidade para aproximar a
Microsoft de mães e crianças (ANEXO D)

A Microsoft, segundo a reportagem da Meio & Mensagem, ed. de 8 de novembro de
2010, estima gastar algo em torno de meio bilhão de dólares para colocar no mercado o
acessório para o console X-Box 360, que entende os movimentos do usuário e dispensa o uso
de controles, conforme mostram as figuras a seguir (figuras 33, 34, 35, 36 e 37), extraídas do
filme promocional do equipamento141.

A ação da empresa exigirá a adoção de uma estratégia de marketing que reunirá outras
marcas parceiras como a Kellogg’s, Burger King e a Pepsi.

Essa estratégia tem o objetivo de levar os jogos eletrônicos da Microsoft para as
grandes marcas consumidoras, tendo como publico alvo de sua ação publicitária, mães,
meninas, crianças, com a promessa de que este é um acessório de fácil de ser manuseado por
toda a família sem restrições de idade.

Figura 33. Fonte http://www.youtube.com/watch?v=Mf44bWQr3jc&feature=player_embedded

141

Disponível em http://www.youtube.com/watch?v=Mf44bWQr3jc&feature=player_embedded
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Figura 34. Fonte http://www.youtube.com/watch?v=Mf44bWQr3jc&feature=player_embedded

Figura 35. Fonte http://www.youtube.com/watch?v=Mf44bWQr3jc&feature=player_embedded
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Figura 36. Fonte http://www.youtube.com/watch?v=Mf44bWQr3jc&feature=player_embedded

Figura 37. Fonte http://www.youtube.com/watch?v=Mf44bWQr3jc&feature=player_embedded

De acordo com a reportagem o acessório Kinect permitirá à Microsoft falar com os
públicos aos quais ela ainda não tinha acesso como famílias e crianças. A ação promocional
para colocar o acessório no mercado consumidor utilizou uma quantidade de marcas parceiras
sem precedentes na publicidade.
A lista inclui a Kellogg’s, que colocará o Kinect em milhões de caixas de cereais
(figura 38), o Burger King que terá promoções associando o acessório aos seus lanches
familiares e a Pepsi que colocará a marca em aproximadamente 400 milhões de garrafas e
pacotes de 12 latas. O objetivo dessa ação promocional de lançamento é atingir
principalmente as mães e o público infantil.
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Figura 38. Fonte: http://translate.google.com.br/translate?hl=ptBR&langpair=en%7Cpt&u=http://www.kelloggs.com/en_US/promotions/details/kelloggs-pop-tarts-kinect-forxbox-360-instant-win-game.html

6.1.1.6 As pesquisas indicam que crianças gostam de fantasias, e o mercado
obedece (ANEXO E)
Na reportagem da Meio & Mensagem, ed. de 8 de novembro de 2010, “Dose Extra de
Fantasia: Técnicas de animação ganham força na propaganda brasileira”, se evidencia o uso
da animação em computação gráfica, seja em 2D ou em 3D, na criação publicitária. Daí o
título da reportagem “dose extra de fantasia”. O aquecimento do mercado brasileiro tem
demandado um maior numero de produções de comerciais com efeitos de animação.

A Estricnina Desenho Animado, empresa que produz séries para a MTV, participou da
produção de comerciais para as marcas Rexona, Kellogg’s e Natura. A proposta do trabalho
consiste na utilização de narrativas e efeitos visuais que incluem cenários que remetem a
desenhos animados, voltados para ao imaginário infantil, como, por exemplo, os comerciais
dos Sucrilhos da Kellogg’s. Isso reafirma as pesquisas encomendadas pela Viacom, e outras
similares, citadas no corpo desse trabalho, cujos resultados indicam que um dos segredos para
falar com a criança é usar desenhos animados nos comerciais.
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6.1.1.7 A mobilidade e a exposição a marcas, por todo canto, em todo lugar
(ANEXO F)

Segundo outra reportagem da Meio & Mensagem, na ed. de 8 de novembro de 2010,
as pessoas diariamente estão em constante movimento, locomovendo-se de casa para o
trabalho, a escola, o supermercado, ou para o seu lazer preferido. Nessa perspectiva, durante o
trajeto as pessoas são impactadas pela publicidade existente nas ruas, sobretudo no mobiliário
urbano, como banca de jornal, pontos de ônibus, placas de defensas, cabines de telefone
(comumente chamados de orelhões), outdoors, busdoors, entre outros. Uma pesquisa realizada
pela empresa Target Group Index, do IBOPE Midia, aponta a tendência de a população estar
em transito entre 7h e 18h, e nesse período as pessoas ficam mais expostas à publicidade em
mídia exterior. A pesquisa aponta também que o mobiliário urbano é o terceiro meio de
penetração entre a população, abaixo somente da televisão e do rádio.

Em Salvador, por exemplo, esse tipo de mídia já ocupa a segunda posição, sendo
superada apenas pela tevê. As categorias que se destacam no investimento publicitário nessas
mídias são os supermercados, escolas, eventos sociais, telefonia móvel (Tim do Brasil), e
grandes redes varejistas a exemplo da Casa Bahia e Insinuante. De acordo com a Pesquisa
Ipsos Marplan, publicada no documento Mídia Dados 2011142, em Salvador, pelo décimo ano
consecutivo, a propaganda em ônibus é consagrada a mídia mais lembrada pelo consumidor,
conforme mostra a figura 37, em que a mídia de ônibus detém 59% da lembrança e o outdoor,
58%.

Figura 39. Fonte: http://midiadados.digitalpages.com.br
142

Pesquisa completa disponível em http://midiadados.digitalpages.com.br

162

6.1.1.8 Marcas recorrem à interatividade, como também recomenda a
pesquisa Os Dez Segredos para Falar com as Crianças. (ANEXO G)
Na reportagem “Aos 75, em versão 2.0: Nescau pede a internautas que criem vídeos
para a marca, da Meio & Mensagem, ed. de 8 de novembro de 2010, a marca Nescau pede a
internautas mirins que criem vídeos sobre o achocolatado e postem na internet. O titulo da
campanha é “Garotos Propaganda”, em que o comercial desenvolvido faz mistério sobre o
novo sabor do Nescau, e com isso instiga o publico a visitar o site promocional do lançamento
do Nescau 2.0. A estratégia de marketing na internet, ou na web, partiu da necessidade de a
Nestlé, depois de 75 anos, reformular seu produto para adaptá-lo ao paladar do jovem atual.
Com essa campanha a empresa suíça esperou um aumento de 15% nas vendas. A linguagem
do comercial é bastante familiar ao publico alvo consumidor do produto: de acordo com as
pesquisas, a criança que nasceu em um mundo digital de softwares, games e blogs, com faixa
etária entre 12 a 17 anos.

Figura 40. Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=TfMVsiAGcrQ

Figura 41. Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=TfMVsiAGcrQ
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WEB Marketing ou Marketing Digital são todas as ações feitas através da Internet que
visam: ampliar os negócios das empresas - obtendo mais informações dos clientes atuais e
obtendo novos clientes -, desenvolver campanhas de relacionamento digital com seu públicoalvo, fortalecer sua marca no mercado, enfim, gerar negócios on-line ou off-line.
É o conjunto de instrumentos e modus operandi143 que realça a presença ou a
existência de uma empresa, profissional, pessoa, ou mesmo uma ideia em uma área prédefinida ou em toda rede mundial de computadores interligados com a utilização da internet.
Ou seja, qualquer esforço promocional realizado por meio da web. Para isso, os profissionais
da web usam as ferramentas de otimização de buscas visando conseguir melhores resultados.

As ações de Web marketing podem ser classificadas entre ativas e receptivas, sendo
que a primeira trata dos projetos e atividades feitas no sentido de despertar a atenção dos
usuários, consumidores, para uma comunicação específica. Enquanto as receptivas tratam do
ambiente digital para onde o usuário é direcionado. O web marketing também pode ser
chamado de marketing na web, marketing na internet, ou ainda, e-marketing, conforme
exemplo a seguir, da promoção da Casas Bahia para crianças.

Figura 42. Concurso-cultural-a-cidade-e-sua-casas-bahia Fonte: http://www.osabetudo.com/concurso-cultural-acidade-e-sua-casas-bahia-dia-das-criancas/concurso-cultural-a-cidade-e-sua-casas-bahia/
Figura 43 Natal das crianças. Fonte: http://www.casasbahia.com.br/Hotsite/Dia-das-Criancas-2011.aspx

O site de relacionamento YouTube foi selecionado para ser a principal mídia da
campanha. Os consumidores eram convidados a criar um vídeo de até 3 minutos sobre o
Nescau 2.0 e em seguida postar o vídeo na internet. Os vídeos escolhidos serviram de base
para originar o próximo comercial do produto. Os vídeos serviram também para a
143

Modus operandi é uma expressão em latim que significa modo de operação.
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incorporação em um “branding channel” – página da marca Nescau dentro do YouTube. Essa
ação foi utilizada por marcas como a Nike nos Estados Unidos e na Europa.

Fundado em fevereiro de 2005, o YouTube é o líder no setor de vídeos on-line e o
principal destino dos internautas para assistir e compartilhar vídeos originais com todo o
mundo por meio da web. O YouTube permite que as pessoas enviem e compartilhem
facilmente videoclipes no www.youtube.com e na Internet por meio de sites, celulares, blogs e
e-mail.

Resultados: a campanha do Nescau 2.0 foi o segundo filme mais visto no Brasil e um
dos cem mais vistos no mundo. O que tornou a marca confiável, pela relevância do site e a
confiabilidade dos usuários. Foram enviados mais de 300 vídeos com o conteúdo solicitado o
que gerou viralidade à campanha. A campanha na Internet aumentou a venda nas gôndolas
dos supermercados e a intenção de compra de acordo com pesquisa realizada pela Nestlé.

6.1.1.9 A era do prazer: diversão e arte para qualquer parte: os eventos das
grandes marcas crescem e evoluem nas estratégias de construção de marcas
(ANEXO H)

O que fazer para chegar a um consumidor cada vez mais interativo e disperso entre
diversas opções de mídia? A resposta segundo a reportagem da Meio & Mensagem, ed. de 8
de novembro de 2010, esta no marketing de entretenimento, em que um show ou evento são
utilizados para que as marcas possam interagir com seu publico alvo com o objetivo de
expandir os impactos racionais e emocionais ao mesmo tempo e conseguir não só a atenção,
mas também a aprovação e admiração desse público. O marketing de entretenimento visa
transformar o consumidor em formadores de opinião e multiplicadores e multiplicadores do
impacto positivo da marca, produto ou serviço, que estiver por trás de cada evento. Nesse
ambiente a marca pode interagir com o público em um momento em que ele se encontra mais
vulnerável a receber suas mensagens. As marcas, de acordo com a reportagem, passaram a
vida inteira pedindo para os consumidores assistirem comercial, lerem seus anúncios, curtirem
suas embalagens, entrarem em seus sites e comprarem seus produtos.

Como visto nos eventos da Rede Record, além dos eventos realizados pelas demais
emissoras de TV, que circulam com seus artistas e anunciantes por todo o Brasil, agora as
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marcas estão oferecendo experiências aos seus consumidores. Entre os segmentos que mais
atuam no marketing de entretenimento estão os de cervejas, refrigerantes e telecomunicações.

Os jovens são o publico alvo mais procurado pelos anunciantes, e a música é o tipo de
atração a que mais se recorre na estratégia do marketing de entretenimento. Assim, shows,
raves, eventos de esportes radicais são elementos que caracterizam os principais eventos
promovidos pelas marcas Skol, com o Skol Beats, Coca-Cola, com a Vibe Zone, a Tim, com o
Tim Festival, a Nokia, com a Nokia Trends e a Motorola, com a Moto Mix. Outra
característica é a adoção de espaços para shows cujos nomes advêm das marcas
patrocinadoras a exemplo das casas de espetáculos Credicard Hall, Auditório Tim, Claro Hall,
Vivo Rio e a Chevrolet Hall. De acordo com Elza Tsumori, presidente da Executiva Nacional
da Associação de Marketing Promocional (Ampro), o marketing de entretenimento também
chamado de marketing da experiência, institui a era do prazer, que segundo ela, já está
presente e é inexorável.

Mas o marketing promocional também ocasiona alguns transtornos, que deveriam ser
avaliados pelos gestores das marcas, como foi o caso da Parada Disney em Salvador,
oficialmente aberta pelo Prefeito e pelo Governador (figura 42), que proporcionou um
congestionamento nas principais vias de Salvador por 5 horas (figura 43). Além de ter
causado diversas frustrações em centenas de crianças que sequer conseguiram chegar próximo
do local. De acordo com a reportagem do Jornal A Tarde, de 02/05/2010144:
A Parada Disney começou às 10h30, mas por volta das 8h já tinha gente seguindo
para o local. Os 2,3 quilômetros percorridos pela parada foram uma extensão
pequena para acomodar as cerca de 450 mil pessoas (números da Polícia Militar)
que buscaram acompanhar personagens como Mickey, Cinderela e Peter Pan, dentre
outros. Muita gente não conseguiu um local para ver a parada ou sequer chegou
perto dos carros alegóricos que desfilaram do Jardim de Alah ao Aeroclube.

144

Disponível em http://atarde.uol.com.br/cidades/noticia.jsf?id=2336223.
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Figura 44. Fonte: http://atarde.uol.com.br/cidades/noticia.jsf?id=2336223

Figura 45. Fonte: http://atarde.uol.com.br/cidades/noticia.jsf?id=2336223

6.1.1.10 Crianças tem poder: 71% das mães pagam mais por marcas que
agradem seus filhos (ANEXO I)
Na reportagem “Crianças tem poder”, revista Meio & Mensagem, edição de 24 de
Setembro de 2007, pode-se ler não somente sobre os dados acerca do poder que as crianças
estão ganhando a cada dia nas decisões de compras das famílias, como também que 71% das
mães brasileiras se dispõem a pagar mais por marcas que seus filhos pedem, e quais marcas
globais de maior visibilidade já são conhecidas por crianças de apenas três anos de idade. O
estudo Kids Power, realizado pela empresa de pesquisa TNS, no Brasil desde 2004 e, pela
primeira vez em outros países da America Latina como Argentina e México, teve como
objetivo fornecer um retrato detalhado da relação de consumo entre as crianças e as mães da
região pesquisada.
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O estudo Kids Power comprovou que a publicidade influencia significativamente a
escolha de determinadas marcas ou produtos. De acordo com a pesquisa, as crianças se
sentem mais atraídas por produtos associados a personagens famosos. No Brasil, o estudo
indica que os personagens favoritos das crianças são Barbie, Homem-Aranha e Power
Rangers, ou produtos acompanhados de brindes. O estudo apresenta ainda, dados que revelam
que as marcas se comunicam com maior eficácia quando utilizam personagens de desenho
animado; 56 % das mães declararam que, quando uma marca é associada a um personagem
famoso, as crianças definitivamente pedirão o produto; 42 % das mães entrevistadas dizem
que provavelmente as crianças pedirão o produto.

Somando os percentuais de ambas as respostas, a influência das marcas associadas a
personagens de desenho animado totaliza 98%. A persuasão da criança junto aos pais se dá,
sobretudo no segmento de alimentos, no qual muitas vezes são as crianças que decidem a
compra, especialmente quando acompanha os pais ao supermercado. Assim 71% das mães
brasileiras dizem que se dispõe a pagar mais por marcas que seus filhos pedem.

A diretora de planejamento da filial brasileira da empresa de pesquisa TNS
InterScience diz na reportagem que o motivo pelo qual as mães cedem aos pedidos das
crianças é o sentimento de culpa. A crescente presença da mulher no mercado de trabalho é
um dos fatores de maior influencia nesse panorama. A mãe tem que delegar o cuidado dos
filhos para a empregada, a escola ou a mídia. Ainda de acordo com a especialista Ivani Rossi
esse fenômeno deve se repetir nas classes mais pobres, à medida que a condição econômica
dessas famílias melhore. E as pesquisas de indicadores econômicos já demonstram essa
melhoria no poder de consumo das classes D e E.

O estudo Kids Power apresenta dados sobre a influencia de diferentes aspectos nas
solicitações de marcas ou produtos junto às crianças entre três e nove anos de idade. De
acordo com os dados obtidos, a influência da publicidade é de 83% entre as crianças
brasileiras. Já a associação por personagens é de 72%; a influência de produtos que
apresentem brindes ou jogos é de 38%; a influência dos amigos na compra de um determinado
produto é de 42%; embalagens atraentes e coloridas influenciam 35%; o reconhecimento e a
lembrança da marca influenciam 31% e a degustação ou experimentação do produto no ponto
de venda influencia 26%.
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O evento realizado pelo Salvador Shopping, um empreendimento de classe média alta,
em Salvador, em comemoração ao Dia das Crianças, faz o seguinte apelo para mães de filhos
com idade entre três e 12 anos 145:

O mês das crianças está chegando e o Salvador Shopping preparou algumas ações
especiais para atrair os consumidores e entreter a meninada. O mundo de fantasia e
encantamento proporcionados por Andy e seus brinquedos, personagens do filme
Toy Story 3, é a primeira ação que chega ao shopping para fazer a festa da
criançada. O evento A brincadeira tem que continuar, que acontece entre os dias 27
de setembro a 18 de outubro, na Praça Central, Piso L1, para comemorar o Dia das
Crianças, traz um espaço onde os pequenos podem desfrutar de atividades e
aventuras inspiradas nos personagens do filme. Num cenário do Sunnyside Day Care
– local onde os brinquedos de Andy vão parar – a turminha vai dividir o ambiente
com móveis e imagens gigantes que dão a impressão que se transformam em um dos
brinquedos, além das imagens dos personagens: Buzz, Woody, Sr.Batata e os ETs
verdes, que estão presentes em todas as edições da animação.
A garotada com idade entre três e 12 anos pode participar da montagem do quebracabeça gigante, fazer pintura de desenhos, assistir ao trailer do novo filme, jogar
videogame e muito mais. O espaço, que comporta 18 participantes por vez,
contempla também crianças que precisem de cuidados especiais, como cadeirantes.
A brincadeira é uma boa oportunidade para os consumidores do shopping, que
querem fazer suas compras com tranquilidade e levar seus filhos a um lugar
agradável e seguro, pois conta com o apoio de sete monitores para se dedicar à
garotada que permanece por cerca de 30 minutos no local de pura diversão. Além
das aventuras, o público pode participar de uma promoção especial: a cada R$ 150
em notas de compras no Salvador Shopping e mais uma taxa de R$10, pode trocar
por um jogo para computador da Disney – Pixar, no balcão montado ao lado da
entrada do evento.

Figura 46. Personagens do filme Toy Story. Fonte: http://www.disneymania.com.br/evento-de-toystory-3-em-salvador-para-o-dia-das-criancas/
145

Disponível em: http://www.disneymania.com.br/evento-de-toy-story-3-em-salvador-para-o-dia-das-criancas/
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Figura 47. Imagem do local da promoção, na praça central do Shopping. Fonte:
http://www.disneymania.com.br/evento-de-toy-story-3-em-salvador-para-o-dia-das-criancas/

Figura 48. Imagem do local da promoção, na praça central do Shopping. Fonte:
http://www.disneymania.com.br/evento-de-toy-story-3-em-salvador-para-o-dia-das-criancas/

6.2 A PRESENÇA DAS MARCAS EM AMBIENTES ESCOLARES E
SEU ENTORNO
A observação e a análise do contexto ambiental – o entorno e as visitas - das escolas
selecionadas ocorreram no Bairro do Cabula.

O bairro do Cabula é próximo à Estrada das Barreiras, um dos mais populares centros
comerciais e de serviços de Salvador. O Cabula é predominantemente residencial, mas
apresenta em boa escala os setores comerciais e institucionais, de pequeno e de grande porte.
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O bairro originalmente era uma área de produção agrícola e, a partir dos anos
1970, surgiram

diversos

condomínios

residenciais.

Ele

está

situado

no

centro

da península soteropolitana, e encontra-se a leste da Rodovia Salvador - Feira de Santana,
conhecida por Acesso Norte, e fica próximo de bairros como a Vila Laura, o Pernambués, o
Jardim Brasília, o Saboeiro, o Imbuí, São Gonçalo, Engomadeira, Narandiba e Cabula VI.

O acesso ao bairro do Cabula se dá principalmente pela Avenida Antonio Carlos
Magalhães, na Rótula do Abacaxi, e pela Avenida Paralela, através do bairro Saboeiro. Com o
passar dos anos, o Cabula passou a ser basicamente composto pela chamada classe média, a
partir do surgimento de muitos condomínios de casas e edifícios. O Condomínio Horto Bela
Vista, empreendimento que está surgindo no bairro, contará com edificações de cerca de 40
pavimentos, além do Shopping Bela Vista e do Colégio Anchieta, um dos mais conceituados
colégios de classe média alta da cidade. O bairro conta com uma gama diversificada de
serviços, como lojas diversas, shoppings, espaços para eventos, escolas públicas e
particulares, clínicas, bares e restaurantes, além disso, ainda existem muitas áreas verdes no
entorno.

Figura 49. Condomínio Bela Vista Fonte: pesquisa de entorno da autora

No bairro, encontra-se também o Hospital Geral Roberto Santos, um dos maiores
hospitais públicos de Salvador, além da UNEB - Universidade do Estado da Bahia, e da
Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, O Centro Educacional Vitória Régia e o

171

Colégio Regate/São Lázaro são os principais colégios particulares do bairro, com cerca de
dois mil alunos cada um. Além de colégios públicos, como o Polivalente do Cabula e
Francisco da Conceição Menezes. Há também grandes unidades de empresas de diversos
ramos, como as empresas de Telefonia Celular Vivo e Oi, a Embasa – Empresa Baiana de
Saneamento, as lojas Insinuante e a Casas Bahia. Também se encontra no Cabula, o 19º
Batalhão de Caçadores, conhecido por 19 BC, pertencente à sexta região militar.

A partir do processo do desenvolvimento urbano, assim como em outros bairros da
cidade, algumas áreas do Cabula foram invadidas e passaram a ser ocupadas sem qualquer
planejamento, e sem infraestrutura. Essas áreas eram matas, há poucos anos atrás. Uma
característica importante do bairro é de estar próximo a diversas localidades importantes da
cidade, pois se situa no centro da península. Em poucos minutos, de carro ou de ônibus, podese chegar ao Caminho das Árvores, bairro de classe alta de Salvador, à região do Iguatemi, à
Cidade Baixa, à BR, às avenidas Bonocô e à Paralela. Atualmente, o bairro se encontra entre
os sete mais procurados para morar, que são Costa Azul, Pituba, Brotas, Paralela, Cabula
(ocupando a quinta posição), Imbuí e Itaigara, segundo pesquisa realizada pela Associação de
Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi-BA), divulgada no Jornal Correio 146.

Segundo o site da Transalvador, órgão municipal que gerencia as questões
relacionadas ao trânsito na cidade, são cerca de 230 linhas de ônibus 147 que cobrem o
itinerário do Bairro do Cabula, onde estão localizadas as escolas observadas, bem como seu
entorno. Considerando os dados relativos à penetração e o impacto da mídia de ônibus junto
aos habitantes da cidade ser de 59%, pode-se conceber o impacto que incide na população do
Cabula, com esse tipo de propaganda.

6.2.1 As evidências de mídia exterior no entorno das escolas

No bairro do Cabula há mídia em toda parte. Onde quer que se vá, há anúncios. As
crianças circulam diariamente por entre mensagens publicitárias, sem que sequer
compreendam sua extensão e o impacto à exposição diária a tantas mensagens publicitárias.

146

http://www.cabulacity.com.br/?page_id=5
Dados disponíveis em http://www.transalvador.salvador.ba.gov.br/transporte/categorias/onibus/linhas.php. Em 20 de
março de 2012.
147
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A mídia exterior é uma forma de os anunciantes chegarem aos consumidores, para
além das propagandas na TV ou no rádio. Esse tipo de mídia é a denominação genérica dos
meios de comunicação que expõem propaganda ao ar livre. Assim como a mídia impressa
inclui meios como revista e jornal; a mídia eletrônica, rádio, televisão e internet; a mídia
exterior engloba diversas formas de veicular mensagens publicitárias. As imagens a seguir
constatam a quantidade de informação midiática a que os alunos e professores das escolas
investigadas estão expostos, não apenas na rua em que se localizam as escolas, a principal via
do Cabula, a Rua Silveira Martins, bem como no seu entorno, ruas próximas, pontos de
ônibus, etc.

As categorias de análise nessa etapa de investigação de entorno foram as de mídias de
rua, também chamadas de mídia exterior, mídia extensiva e mobiliários urbanos, a fim de
verificar as evidências e a frequência com que os alunos e professores são impactados por
essa ação publicitária. Além de averiguar também a presença de outras formas de ofertas de
produtos e serviços próximos às escolas.

A mídia exterior pode ser exposta sob diversos aspectos, e são selecionadas por
categorias, e, todas as categorias de mídia exterior que são veiculadas comumente pelos
anunciantes foram encontradas evidências no entorno observado, como por exemplo: busdoor,
outdoor, fachada, totem, front-light, painel digital, triedro, empena de parede, topo, letreiro
luminoso, taxi, placa indicativa de esquina, envelopamento e adesivagem de veículos,
mobiliário urbano, abrigos e pontos de ônibus, divisores, guias e balizadores, bancas de
jornal, conforme respectivas descrições a seguir.

O busdoor consiste em painéis de alta visibilidade e impacto, que podem estar nas
laterais e no fundo dos ônibus, conforme as figuras as seguir, com período mínimo de
veiculação de 06 (seis) meses a 30 (trinta) dias:

Figura 50. Modelos de anúncios em ônibus Fonte http://www.muralpublicidade.com.br/busdoor.php
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As características do busdoor incluem a regionalização, cobrindo os melhores trajetos
para atender as necessidades do cliente anunciante. Nesse caso, são cerca de 230 linhas de
ônibus148 que cobrem o itinerário do Bairro do Cabula; a alta frequência, que é o numero de
viagens que um ônibus realiza durante um dia, e varia conforme a quilometragem do trajeto
que ele percorre; e a exposição, em que a intensidade da exposição do busdoor é proporcional
ao trânsito da região, ou seja, quanto maior o congestionamento maior a intensidade da
exposição, conforme imagens a seguir, feitas em dias e horários diferentes, entre manhã e
tarde:

Figuras 51 e 52. Trânsito intenso. Fonte: pesquisa de entorno da autora

Figuras 53 e 54. Trânsito intenso. Fonte: pesquisa de entorno da autora

Amplitude de Cobertura: por menor que seja o trajeto de um coletivo, de sua partida
ao seu destino, ele percorrerá, no mínimo, 10 (dez) localizações ou bairros de interesse
estratégico do anunciante. Multiplicando esse número pela quantidade de linhas que fazem o
percurso analisado, observa-se o alto impacto que essa mídia oferece.

148

Dados disponíveis em http://www.transalvador.salvador.ba.gov.br/transporte/categorias/onibus/linhas.php
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Figuras 55 e 56. Propaganda de cosméticos e de decoração. Fonte: pesquisa de entorno da autora

Outra característica do busdoor é a possibilidade de adequação à verba: ou seja, o
investimento do anunciante é proporcional à área que ele pretende atingir, totalmente flexível
e de acordo com o público alvo do cliente; nesse caso, se uma escola pretende atingir seu
público-alvo com a informação dos alunos que passaram nos vestibulares das universidades
públicas, UNEB e UFBA, ela escolhe em quais linhas de ônibus irá fazer a publicidade:

Figura 57 e 58. Fonte: pesquisa de trajeto da autora

A confiabilidade também é uma característica dessa categoria de mídia, pois a empresa
garante a exibição e após a instalação dos painéis, é fornecido o número dos carros e em
seguida são enviados registros fotográficos dos percursos realizados.

Com relação ao outdoor, outra importante categoria de mídia exterior, foi registrada no
percurso uma grande quantidade de placas. O outdoor designa todo e qualquer tipo de
propaganda exposta ao ar livre. Porém, no Brasil, convencionou-se chamar de outdoor apenas
um meio específico com características próprias que o diferenciam das outras mídias
exteriores. Os cartazes são afixados por coladores que têm uma técnica especial para dispor
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folhas (normalmente 32 ou 16) na ordem certa e formar a mensagem. No máximo a cada 15
dias, são colados novos cartazes, característica que altera sempre a paisagem urbana.

Todo cartaz de outdoor é formado por folhas de papel coladas em estruturas metálicas
modulares de 9 metros de comprimento por 3 metros de altura. Esses quadros são instalados a
uma altura mínima do chão ou sobre muros, em terrenos alugadas, sempre respeitando a
distância entre as peças, previstas pela lei. São cerca de 60 placas de outdoor apenas na Rua
Silveira Martins, entre a Ladeira do Cabula e Ladeira do Saboeiro.

Figuras 59 e 60. Fonte: pesquisa de entorno da autora

Figuras 61 e 62. Fonte: pesquisa de entorno da autora
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Figuras 63 e 64. Fonte: pesquisa de entorno da autora

Outra mídia exterior de grande impacto são as fachadas. Composta por um ou mais
painéis, é a apresentação externa das instalações da empresa. Uma fachada eficiente não traz
informações excessivas além do nome/logotipo da empresa, como esses exemplos de fachadas
de empresas que estão próximas às escolas investigadas.

Figuras 65 e 66. Lojas situadas em frente à escola. Fonte: pesquisa de entorno da autora

Figuras 67 e 68. Lojas situadas ao lado das escolas. Fonte: pesquisa de entorno da autora
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Figuras 69 e 70. Lojas situadas ao lado da escola. Fonte: pesquisa de entorno da autora

Figuras 71 e 72. Lojas situadas ao lado de uma das escolas. Fonte: pesquisa de entorno da autora

Figuras 73 e 74. Lojas situadas próximas às escolas investigadas. Fonte: pesquisa de entorno da autora

O Totem é outra categoria de mídia exterior, e normalmente apresenta apenas o
logotipo/marca da empresa; fica sobre uma estrutura elevada e quase sempre é iluminado
interna ou externamente.
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Figuras 75 e 76. Totens de lojas situadas próximas de uma das escolas. Fonte: pesquisa de entorno da autora

Figuras 77 e 78. Totens de lojas situadas próximas de uma das escolas. Fonte: pesquisa de entorno da autora

O Painel luminoso chamado de Front-Light possui dimensão variável que conta com
lâmpadas que iluminam a mensagem frontalmente, conforme figuras a seguir:

Figuras 79 e 80. Fonte: pesquisa de entorno da autora
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Outra categoria muito comum são os Painéis Digitais e os Relógios Digitais,
praticamente uma televisão gigante colocada em cruzamentos de grandes avenidas; o painel
digital transmite uma sequência de animações e comerciais, controlada por computador,
conforme imagem a seguir:

Figura 81. Painel Digital. Acesso ao Cabula, pela Paralela. Fonte: pesquisa de entorno da autora
Figura 82. Relógio Digital. Esquina da Uneb, Cabula. Fonte: pesquisa de entorno da autora

O Triedro é outra forma de expor a marca da empresa, ou de fazer alguma publicidade.
De dimensão também variável, o triedro é um dos equipamentos que dispõe de diversas faces
em linha. Eles podem ser fixos ou móveis, permitindo a visualização de três mensagens em
sequência.

Figura 83. Loja em frente a uma das escolas. Fonte: pesquisa de entorno da autora
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A Empena de parede é outro artifício utilizado pelas empresas para destacar suas
mensagens em meio a tantas outras existentes no cenário urbano. É um painel gigante que se
adapta às dimensões da lateral de prédios de grande visibilidade.

Figuras 84 e 85. Lojas em frente a uma das escolas. Fonte: pesquisa de entorno da autora

O Letreiro ou painel no alto de edifícios é chamado de publicidade de Topo. A
legislação que regulamenta a publicidade de rua proíbe que o prédio tenha publicidade no
topo e na parede ao mesmo tempo.

Figuras 86 e 87. Empreendimento imobiliário próximo às escolas, e Hiper Bom Preço, em frente a uma das
escolas. Fonte: pesquisa de entorno da autora

Feito de néon, o letreiro luminoso é um dos meios mais comuns de as empresas
destacarem suas marcas comerciais. Normalmente o letreiro traz o nome da empresa ou seu
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logotipo. Pode fazer parte da fachada ou estar em paredes e topos de prédios, conforme
figuras a seguir:

Figuras 88 e 89. Lojas ao lado de uma das escolas. Fonte: pesquisa de entorno da autora

As Placas de Esquina são também recursos da mídia exterior. Com tamanho
determinado e obedecendo a licitações, é um espaço que aproveita a utilidade pública da
identificação das ruas, indicando caminhos para lojas ou simplesmente expondo marcas.

Foram encontradas diversas placas dessa natureza no trajeto.

Figuras 90 e 91. Placas indicativas de esquina próximas às escolas. Fonte: pesquisa de entorno da autora

O envelopamento de veículos consiste na aplicação de material promocional
diretamente sobre a lataria do veículo. É mais um meio de comunicação para as empresas.
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Diariamente são encontradas dezenas dessas categorias de publicidade pelas ruas e
imediações do Cabula.

Figuras 92 e 93. Imagens feitas ao lado da escola. Fonte: pesquisa de entorno da autora

Figuras 94 e 95. Imagens feitas em ruas de acesso às escolas. Fonte: pesquisa de entorno da autora

Figuras 96 e 97. Imagens feitas em ruas de acesso às escolas. Fonte: pesquisa de entorno da autora
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O Mobiliário Urbano é um termo coletivo para objetos e equipamentos instalados
em ruas e avenidas para diversos propósitos. De modo geral, são peças e equipamentos
instalados em vias públicas, para uso dos cidadãos ou como suporte às redes urbanas
fundamentais, tais como: rede de água, rede de luz e energia, caixas de coleta de Correios,
lixeiras e coletores diversos, etc. Entre alguns exemplos de mobiliário urbano, podemos citar:
abrigos e pontos de ônibus, pontos de táxi, divisores, guias e balizadores, bancas de jornal,
bancas de flores, conforme exemplos a seguir:

Figuras 98 e 99. Imagens de abrigos de pontos de ônibus, feitas nas ruas das escolas. Fonte: pesquisa de entorno

Figuras 100 e 101. Imagens de abrigos de pontos de ônibus, feitas nas ruas das escolas. Fonte: pesquisa de
entorno
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Figuras 102 e 103. Imagens de abrigos de pontos de ônibus, feitas nas ruas das escolas. Fonte: pesquisa de
entorno

Figuras 104 e 105. Imagens de abrigos de pontos de ônibus, feitas nas ruas das escolas. Fonte: pesquisa de
entorno

Figuras 106 e 107. Imagens de defensas e balizadores, feitas nas ruas das escolas. Fonte: pesquisa de entorno
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Figuras 108 e 109. Imagens de mobiliário urbano, feitas nas ruas de acesso às das escolas. Fonte: pesquisa de
entorno da autora

Figura 110. Imagens de painel em banca de revista, feitas nas ruas das escolas. Fonte: pesquisa de entorno da

Outras formas clandestinas de publicidade, que ocorrem sobretudo em bairros mais
populares, são os bighands, cartazes colados diretamente nas paredes e as pinturas sobre os
muros.

Figuras 111 e 112. Paredes ao lado da escola. Fonte: pesquisa de entorno da autora
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Figuras 113 e 114. Imagens feitas nas ruas de acesso às escolas. Fonte: pesquisa de entorno da autora

Outras formas de mídia encontradas são as que ficam nos postos de gasolina, nas
barracas de comércio de rua, nas portas das lojas em cima das vias públicas, que às vezes
recebem apoio de empresas que doam, por exemplo, sombreiros e cartazes:

Figuras 115 e 116. Imagens feitas nas ruas de acesso às escolas. Fonte: pesquisa de entorno da autora

Figuras 117 e 118. Imagens feitas nas ruas de acesso às escolas. Fonte: pesquisa de entorno da autora
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Figuras 119 e 120. Imagens feitas nas ruas das escolas. Fonte: pesquisa de entorno da autora

6.2.2 Um olhar atento para o espaço mediado pela publicidade

A partir dessas imagens, pode-se observar que as ruas de acesso às escolas
investigadas, sobretudo a rua principal, a Silveira Martins, estão repletas de publicidade de
toda ordem. Seja com relação à mídia externa, como as imagens em referência, ou em relação
a cartazes e banners afixados em frente a lojas. Todas as imagens foram registradas pela
pesquisadora, em momentos diversos, contemplando a chegada e a saída dos alunos, bem
como respeitando o transcorrer natural do comércio, do trânsito, e do cotidiano do bairro.

Inúmeros outros registros foram feitos em ruas próximas e de acessos, e que também
apresentaram diversas incidências de publicidade, sobretudo, outdoor, busdoor, bighands,
cartazes, etc. Esse procedimento foi adotado para verificar elementos constitutivos do
marketing e da propaganda, e se deu in loco, nas imediações das escolas selecionadas, a fim
de verificar a presença de mídia extensiva, como outdoors, cartazes, busdoors, placas, entre
outras formas de publicidade.

A disputa dos comerciantes do bairro por um espaço na mente e no bolso do
consumidor leva empresas de roupas, acessórios, produtos de higiene, alimentos e bebidas,
telefonia, eletroeletrônicos, pet shops, bares, restaurantes, salões de beleza, mercadinhos,
depósitos de bebidas, escolas de idiomas, de informática, livrarias, armarinhos, academias,
agências bancárias, móveis e decoração, pizzarias, planos de saúde, videolocadoras, lan
houses, bancas de revistas, barracas de doces, postos de gasolina, empreendimentos
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imobiliários, entre outros itens para o consumo, cujas presenças foram registradas no bairro, a
fazerem cada vez mais a publicidade de seus produtos e serviços.

Figura 121. Mapa de percurso entre as escolas Favo de Mel (próxima ao Bradesco e à Caixa Econômica, em
frente à Insinuante e à Casas Bahia) e Vitória-Régia (próxima à UNEB, ao Hiper Bom Preço). São apenas 2,8
Km de distância entre as duas. Cinco minutos de carro. Fonte http://maps.google.com.br

Além de bares com exposição de marcas e propaganda de cervejas, foram constatadas,
em frente, ao lado e próximo às escolas, a presença de empresas e marcas que lideram as listas
nacionais de maiores anunciantes na TV (tabela 5), como a Casas Bahia, o Banco Bradesco, a
Caixa Econômica Federal, a Brahma, a Skol, a Vivo, a Sky, e propagandas de outros produtos
também líderes de consumo entre as crianças, como eletroeletrônicos, celulares, brinquedos,
alimentos, refrigerantes e de marcas líderes na escolha em itens de compra.

OS 10 MAIORES ANUNCIANTES - TV (2010)
Anunciante (R$ 000)

Anunciante (R$ 000)

CASAS BAHIA

989.413

UNILEVER BRASIL

663.942

AMBEV

403.682

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CERVEJARIA PETRÓPOLIS

284.236

RECKITT BENCKISER

PROCTER & GAMBLE

238.835

PETROBRAS

VOLKSWAGEN

206.031

BRADESCO

359.815
246.867
232.246

204.404

Tabela 5. Fonte: IBOPE Mídia / Media Workstation - Programas de maior audiência do PNT. Todos os dias das
06h00min às 05h59min. / Universos: 19130.500 domicílios e 57644.400 indivíduos. Um ponto de audiência
corresponde a 1% destes respectivos universos.
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As crianças, as mães e pais são geralmente abordados em frente às lojas, ao saírem ou
entrarem nas escolas, por promotores das marcas de TVs, celulares, colchões, computadores,
que entregam folhetos e os convidam às compras. Nas bancas de revistas também ao lado e
próximas às escolas estão expostas imagens dos personagens dos programas e das tramas
televisivas do momento, como Big Brother Brasil 12, Rebeldes, Fina estampa, Aquele Beijo,
Malhação.

O busdoor, outdoor, e as placas externas de lojas podem ser considerados as mídias
mais presentes, embora todas tenham sido amplamente registradas no trajeto e no entorno das
ruas e nas vias de acesso às escolas. O impacto da publicidade também se dá nas placas nos
pontos de ônibus, onde as crianças ficam por algum tempo. Todos os pontos de ônibus
observados ao longo do trajeto percorrido tinham anúncios.

Foram registrados, com alta frequência, anúncios em áudio e vídeo, em que a
exposição das crianças se dá nos momentos de saída e chegada às escolas (manhã e tarde),
como por exemplo, nas lojas Insinuante e Casas Bahia, que tocam praticamente durante todo
o horário comercial, os vídeos e as músicas de pagode que estão fazendo sucesso entre
crianças e adolescentes. Sobretudo as músicas dos grupos que frequentam as escolas públicas
(e particulares) e os bairros populares, a partir das promoções realizadas pelos programas de
TV, como Record nos Bairros, Universo Axé nas escolas, Promoção Bahia FM Eu Tô Ligado,
e outras ações por parte de empresas produtoras de eventos. Além dos sucessos de artistas
baianos como Ivete Sangalo, Cláudia Leite, Magary Lord.

6.3 A ESCOLA COMO ESPAÇO COMUNICANTE

A escola por si só representa um espaço comunicante, na medida em que há diversas
formas e fontes de informação existentes em seus ambientes. A comunicação permeia toda a
nossa existência, e com as organizações não é diferente: a simples existência de uma
organização estruturada implica uma complexa produção de símbolos, tal como a marca da
escola; o uniforme; o letreiro luminoso; a sinalização interna; as pessoas que se comunicam
para realizar o seu trabalho; as mensagens recebidas e emitidas e ainda um amplo repertório
de fatores diretamente ligados à produção de comunicação – e, portanto, de sentido.
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Esse estudo também analisou a escola como objeto de interesse das marcas, e como
potencial facilitadora da comunicação mercadológica e da promoção de outras marcas, além
da sua própria, em seu ambiente interno como cantinas, salas de aula, quadros de avisos,
espaços alternativos e em seu entorno próximo (BAUER e GASKELL, 2008).

As escolas observadas estão situadas na Rua Silveira Martins. Ambas oferecem os três
níveis de ensino, da Educação Infantil, Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II e
Ensino Médio. São escolas consideradas de classe média, têm públicos similares, oferecem
ótima infraestrutura física como piscina, quadras de esportes, sala de recreação, música,
dança, espaços alternativos, informática, biblioteca, e operam com sistemas de ensino
nacionais, o Pitágoras e o Positivo.

A observação nas escolas se deu em momentos diversos, a partir de visitas préagendadas e de acordo com a anuência das diretoras, a fim de levantar evidências e registros
de propaganda no ambiente escolar. Além dos registros de imagens feitos pela própria
pesquisadora, foram também utilizadas algumas imagens disponíveis para acesso público nos
sites das escolas.

Nessa perspectiva, foram detectados diversos elementos, e alguns deles estão descritos
a seguir.

6.3.1 Os refrigerantes e os salgadinhos companheiros das crianças

Com relação a refrigerantes e alimentos, foram encontrados nas cantinas de ambas as
escolas, refrigerantes e sucos da marca Coca-Cola (Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola
Light, Kuat, Sprite, Fanta, suco Kapo); em uma das escolas. as bebidas estavam
acondicionadas em latas e em garrafas pet de dois litros, em geladeiras e freezers. Na outra
escola, foram registradas três máquinas do refrigerante, uma em cada cantina, nos três prédios
de aula, inclusive no prédio da Educação Infantil.
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Além dos refrigerantes, foi detectada também a presença de salgadinhos Cheetos e
Doritos, doces, balas, hambúrgueres. Algumas crianças trazem o suco de caixinha de casa,
outras os compram nas cantinas das escolas 149.

Figuras 122 e 123. Crianças no intervalo do lanche: salgadinhos Cheetos e Doritos, e sucos Kapo e Ades.
Fonte: site da escola

A empresa fabricante da Cheetos é a empresa PepsiCo150, a mesma fabricante do
Toddynho, e costuma realizar ações promocionais em escolas com o benefício de uma ação
educativa. O faturamento da PepsiCo no nordeste, hoje, representa 20% do faturamento da
empresa no país, e de acordo com as informações da empresa, devido ao crescimento
econômico, a companhia visa dobrar o tamanho de seu negócio no Norte e Nordeste do país
nos próximos três anos:
PEPSICO INVESTE EM AÇÕES DE MARKETING NO NORDESTE
De olho no potencial do mercado nordestino, a PepsiCo Brasil, fabricante dos
produtos das marcas Lucky, Quaker, Toddynho, entre outros, está investindo pesado
em ações de verão e Carnaval pelo segundo ano consecutivo. As ações acontecem
nas cidades de Salvador, Recife e Fortaleza, por meio das marcas Doritos e Ruffles.
Depois de quadruplicar os investimentos em marketing no ano passado, a companhia
manteve o mesmo nível de investimento na região, que hoje representa 20% do
faturamento daPepsiCo no país. A companhia visa dobrar o tamanho de seu negócio
no Norte e Nordeste do país nos próximos três anos.
(...)
Segundo o gerente de Marketing da PepsiCo, Gonzalo do Pico, “Norte e Nordeste
são fundamentais para a expansão das marcas e os investimentos no verão e
Carnaval dão sequência a uma série de ações que a empresa, fabricante das marcas
Ruffles e Doritos, vem fazendo na região” afirma.

149

A fim de preservar as crianças, os rostos, nas imagens, foram manipulados.
PEPSICO INVESTE EM AÇÕES DE MARKETING NO NORDESTE
http://promoview.com.br/promocao/175413-pepsico-investe-em-acoes-de-marketing-no-nordeste-pelo-segundo-anoconsecutivo/
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Em conversas informais com professores e alunos, foram mencionadas ações em que o
Toddynho realiza peça de teatro com a presença do personagem Toddynho, e depois distribui
caixas do produto com material promocional aos alunos (figuras 124 e 125).

Figuras 124 e 125. Embalagem promocional distribuída em escolas após apresentação da peça teatral com o
personagem Toddynho. Fonte: pesquisa e imagem da autora.

Foram também mencionadas ações promocionais de cunho educativo por marcas de
sucrilhos, contudo não foi registrado o nome da marca, embora tenha sido mencionada a
marca Kellogs, em que os alunos são convidados a participarem De uma atividade recreativa
na quadra de esportes, e após a ação, saquinhos de sucrilhos são distribuídos pelos promotores
aos alunos.

6.3.2 Promoção de televisores, aparelhos de som, DVDs, com o uso de
áudio e vídeo

Uma das escolas está localizada em frente às lojas de duas das maiores redes de varejo
do Norte-Nordeste: a Insinuante (que faz parte de uma integração com a rede de varejo
Ricardo Eletro) e a Casas Bahia (que faz parte de uma integração com a rede de varejo Grupo
Pão de Açúcar). Ambas as lojas promovem, durante o horário comercial, aparelhos
eletroeletrônicos, a exemplo de TVs, telas de LCD, DVDs, aparelhos de som, utilizado
recursos de áudio e vídeo. São veiculadas durante o dia nos aparelhos de TV e DVD, imagens
de shows, eventos e videoclipes de artistas em destaque na cena musical baiana e nacional,
sobretudo nos ritmos do Pagode, Axé, Samba e Arrocha.
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As imagens se confundem com as músicas provenientes dos aparelhos de som, sempre
em promoção. Além disso, estão disponíveis em displays nas portas das lojas, panfletos e
encartes com as imagens, preços e formas de pagamento dos produtos em promoção.
Conforme imagens a seguir, a frente da escola favo de Mel, e do outro lado o pátio contíguo
que une as duas lojas. Muitos pais estacionam nesse espaço para buscarem seus filhos ou
esperarem a saída das crianças.

Figuras 126 e 127. Visão das lojas que ficam em frente a uma das escolas. Fonte: pesquisa de entorno.

Figuras 128 e 129. Estacionamento das lojas em frente à escola. Fonte: pesquisa de entorno.

Figuras 130 e 131. Casas Bahia. Som e imagem nos aparelhos, durante o período de horário comercial.
Fonte: pesquisa de entorno.

194

No entorno de uma das escolas foram registrados inúmeros comércios, estabelecidos
vizinho, em frente e ao lado dos prédios da Educação Infantil e Ensino Fundamental,
conforme registros a seguir:

Figuras 132 e 133. Algumas das lojas situadas em frente ao prédio do Ensino Fundamental e ao lado do
prédio da Educação Infantil. Fonte: pesquisa de entorno.

Figuras 134 e 135. Algumas das lojas situadas em frente ao prédio do Ensino Fundamental e ao lado do
prédio da Educação Infantil. Fonte: pesquisa de entorno.

6.3.3 Exemplos do uso do espaço escolar como ponto de venda e ação de
promocional com cunho educativo

Durante a observação, foi registrada a presença de propaganda de cursos de idiomas, e
nos balcões de recepção e atendimento aos pais a alunos foram encontrados material
promocional de agências de viagens, academias (ANEXOS J e K).

Foram registrados também eventos como a Mostra de Animais Domésticos, com a
presença de veterinário e apoio de uma clínica veterinária, que expôs seus produtos, marcas
de alimentos e utensílios para uso dos animais, entre outros itens, conforme imagem a seguir:
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Figura 136. Propaganda de curso de inglês e mural com panfletos diversos. Fonte: pesquisa de entorno.

Figuras 137 e 138. Convite da Mostra de animais domésticos, com a presença de veterinário e apoio de
uma clínica veterinária, que expôs seus produtos, marcas de alimentos e utensílios para uso dos animais.
Fonte: site da escola.

Figuras 139 e 140. Mostra de animais domésticos, com exposição de produtos, marcas de alimentos e
utensílios para uso dos animais. Fonte: site da escola.
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Figuras 141 e 142. Mostra de animais domésticos, com exposição de produtos, marcas de alimentos e
utensílios para uso dos animais. Desfile de alunos com seus animais de estimação. Fonte: site da escola.

6.3.4 Registro de marcas e personagens em sacolas, mochilas, merendeiras
e calçados

Durante as visitas, foram registrados diversos momentos em que as crianças beijam
os bonecos do Príncipe e da Branca de Neve. A Direção da escola comentou que tem intenção
de retirar as imagens e substituir por outros personagens.

Figuras 143 e 144. Branca de Neve e os Sete Anões enfeitam o espaço da Educação Infantil. Fonte:
pesquisa de entorno.

As marcas preferidas pelas crianças, e que foram citadas em pesquisas comentadas no
corpus desse trabalho, foram registradas em mochilas e acessórios das crianças em ambas as
escolas, conforme imagens a seguir.
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As que mais estão presentes são a Barbie, Barbie Princesa, Power Ranger, Bem 10,
Max Steel, ICarly, Hello Kitty.

Figuras 145 e 146. Registros de mochilas com imagens de personagens infantis. Fonte: pesquisa de
entorno.

Figuras 147 e 148. Registros de mochilas e tênis, com imagens de personagens infantis.
Fonte: pesquisa de entorno e site da escola.

Figuras 149 e 150. Registros de mochilas, com imagens de personagens infantis.
Fonte: pesquisa de entorno
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Figuras 151 e 152. Registros de mochilas, com imagens de personagens infantis.
Fonte: pesquisa de entorno

Figuras 153 e 154. Registros de mochilas, com imagens de personagens infantis.
Fonte: pesquisa de entorno

Figuras 155 e 156. Registros de mochilas, com imagens de personagens infantis.
Fonte: pesquisa de entorno
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Figuras 157 e 158. Registros de mochilas e tênis, com imagens de personagens infantis.
Fonte: pesquisa de entorno

Figuras 159, 160, 161. Registros de mochilas, com imagens de personagens infantis.
Fonte: pesquisa de entorno

Figuras 162 e 163. Registros de mochilas e tênis, com imagens de personagens infantis.
Fonte: pesquisa de entorno

Figura 164. Registros de cadernos, com imagens de personagens infantis.
Fonte: pesquisa de entorno
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6.4 OS SABERES DOCENTES SOBRE OS FENÔMENOS DERIVADOS DO
DISCURSO MIDIÁTICO

O método adotado para coletar informações sobre os saberes dos professores acerca do
discurso/ação publicitária e estratégias de marketing foi a aplicação de um questionário com
vinte e cinco perguntas abertas.

O questionário, de acordo com Oliveira (2008, pág. 83), pode ser definido como uma
técnica utilizada para a obtenção de informações sobre sentimentos, crenças, expectativas,
situações vivenciadas, e sobre e qualquer dado que o pesquisador deseje registrar para atender
aos objetivos de seu estudo. Trinta questionários, com vinte e cinco perguntas abertas, foram
aplicados aos professores de cada uma das escolas, com o objetivo apreciar o conhecimento
desse público acerca dos temas elencados neste estudo. Após explanação do objeto de estudo,
suas implicações e contribuições, aos diretores e coordenadores das escolas, os questionários
foram entregues e encaminhados aos professores.

Antes de entregar os questionários, além das inúmeras conversas ocorridas antes e
durante o período da pesquisa, foi encaminhado às diretoras das escolas, por e-mail, um artigo
da pesquisadora, apresentado no Congresso Internacional de Comunicação, COMUNICOM
2011, ocorrido em São Paulo, em outubro de 2011, no GT 07: COMUNICAÇÃO,
EDUCAÇÃO E CONSUMO, coordenado pela Professora Dra. Maria Aparecida Baccega151, a
fim de sensibilizar os responsáveis pelas escolas, bem como implicá-los com o tema da
pesquisa. Apenas as diretoras receberam o artigo, afim de não influenciar os respondentes.

A princípio procurou-se saber a quantidade de turmas e de professores da Educação
Infantil, Ensino Fundamental I e II de ambas as escolas. Em seguida, em conversas com as
diretoras e coordenadoras, buscou-se um momento mais propício para aplicar o questionário,
sem que houvesse a possibilidade de dispersão dos respondentes. Optou-se por ocasião de
reuniões, em seguida, por turnos em que o fluxo de professores fosse maior. Desse modo, os
questionários foram aplicados aos professores do turno matutino.

151

http://ppgcom.espm.br/index.php?option=com_content&view=article&id=95&Itemid=61
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A amostra foi composta por 18 respondentes no total, de ambas as escolas,
considerando os trinta questionários entregues. Aqueles que não responderam informaram não
terem tido a oportunidade, conforme previsto, por não terem comparecido às reuniões no dia
de aplicação do questionário. Vale salientar que a amostra foi não probabilística, intencional,
com amostragem por cotas, e o critério de inclusão dos participantes foi pertencerem a um
subgrupo da população alvo - professores da Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II de
ambas as escolas selecionadas – e a disponibilidade de cada um em comparecer às reuniões
promovidas pelas escolas, para preencher o questionário e devolvê-lo no mesmo turno, tempo
sugerido pela pesquisadora, com a ressalva de não poder levá-lo para casa nem ser comparado
com as respostas dos outros colegas respondentes.

Do total de respondentes, quatro são professores da Educação Infantil, dez são
professores do Ensino Fundamental I e quatro são professores do Ensino Fundamental II. Para
a qualificação e quantificação das respostas, optou-se por não separar as respondentes por
nível de ensino ou por escolas, pois não era esse o objetivo da investigação.

As características das 18 professoras respondentes equivalem à faixa etária entre 26 a
32 anos. Todas são graduadas em Pedagogia e apenas três não possuem pós-graduação. As
demais possuem nível de pós-graduação em Educação, Metodologia, Psicopedagogia e/ou
Gestão.
Questões:
1. O que pensa ser Marketing?
Qualificação das respostas

Quantificação
das respostas

Propaganda, informações sobre um produto.

5

Estratégia de venda

4

A mensagem que se passa para alcançar metas

1

Estratégia utilizada para conseguir e/ou manter um mercado para os

1

produtos e/ou serviços
Divulgação

4

Autopromoção

2

A oferta de bens, produtos e serviços para consumidores específicos, em

1

determinado público
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Pode-se perceber que as respondentes demonstram conhecimento superficial, sem
aprofundamento, sobre o real conceito do Marketing, sendo que 28% associam o Marketing à
Propaganda, que informa sobre um produto e/ou serviço. Para 23% O Marketing está
associado a uma estratégia de venda. Somando ambos os percentuais, percebe-se que mais da
metade dos respondentes associam o marketing à propaganda e vendas.

2. O que pensa ser mercado?
Venda, prática comercial

6

Estratégia criada para se estabelecer uma relação de compra, venda de

2

produto e serviço.
Competição

2

Lei da oferta e da procura

1

Empresas e organizações empresariais

3

È o grupo ao qual o Marketing se destina

1

É o ambiente onde os produtos e serviços são oferecidos aos

1

consumidores
Lugar onde se vende vários produtos

2

Dos entrevistados, 34% pensam que o mercado está relacionado à venda ou a uma
prática comercial, e não à demanda ou qualquer conceito relacionado à segmentação, nichos,
público alvo, acesso, pessoas que tem interesse por determinado produto ou serviço.

3. O que pensa ser produto?
Objeto, pessoa, ação

3

Aquilo que se quer vender no mercado

7

Resultado da produção ou do trabalho físico ou intelectual

3

“é a produção finalizada de recursos naturais transformados para o

2

consumo, podendo ser produto natural ou industrializado”
Professores que não responderam a essa pergunta

3

Do total de respondentes, 39% consideram que o produto é “aquilo que se quer
vender”. Ressalta-se que 28% destacam o processo produtivo como um elemento importante
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no que se pensa sobre produto: “é a produção finalizada de recursos naturais transformados
para o consumo, podendo ser produto natural ou industrializado”.

4. O que pensa ser indústria cultural?
Conjunto de artes de produção referente à cultura

3

Ajuda de patrocínios

2

Arte e cultura

2

Costumes e valores do setor comercial

1

A herança para geração futura

1

Lazer e cultura

2

Arte e entretenimento

2

Música, teatro, dança

2

É o que leva informação às pessoas. Ex: escolas, agências de viagem, etc.

1

Professores que não responderam a essa pergunta

2

Os respondentes pensam ser indústria cultural o conjunto de artes de produção
referente à cultura e que envolve arte, cultura, lazer, música, teatro, dança e entretenimento.
Destaque para as respostas A herança para geração futura e É o que leva informação às
pessoas. Ex: escolas, agências de viagem, etc. Nenhum respondente relativiza sobre o esforço
deliberado de conglomerados de empresas e marcas internacionais, ou nacionais, em colocar
essa “produção cultural” à venda em supermercados, lojas de varejo, TV, cinema, novelas,
shows, etc.

5. O que pensa ser marca?
Nome, símbolo, identidade de um produto.

7

Nome de um produto de maior potencialidade comercial

1

Registro oficial do criador do produto

1

Professores que não responderam a essa pergunta

9

Dos professores entrevistados, 38% relacionam marca ao nome, símbolo, identidade
de um produto. Associam também a marca a um produto que se destaca e que possui maior
potencialidade comercial, e que se diferencia dos demais. Os demais não responderam.
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6. O que pensa ser audiência?
Todos responderam a essa questão, com associações relacionadas a
quantidade de pessoas que evidenciam satisfação com o produto e ou

18

serviço.

Todos os respondentes associam audiência a um ponto ápice, relevante de aceitação ou
não, perante a sociedade, que se materializa na quantidade de pessoas que demonstram
satisfação com o produto e ou serviço. Não mencionaram a audiência relacionada à
quantidade de pessoas que assistem a um programa de TV.

7. O que pensa ser alcance?
Conseguir o que se deseja, conquistar, poder ter, meta, desejo, estratégia

17

para alcançar resultados
Número de pessoas que tem acesso à determinada informação

1

Sobre esse tópico, os professores consideram ser “conseguir o que se deseja,
conquistar, poder ter, meta, desejo, estratégia para alcançar resultados, ponto de chegada
são sinônimos que foram apresentados sobre o que se pensa ser alcance. Não foi mencionada
a palavra “alcance” relacionada à TV, nem à programação televisiva, que está presente de
forma homogênea para todos os telespectadores de um mesmo programa. Ou a relação da
programação das emissoras de TV estar presente em quase todos os lares brasileiros. Apenas
uma respondente relacionou o termo alcance ao aspecto quantitativo, ao afirmar que é o
número de pessoas que tem acesso à determinada informação.

8. O que pensa ser frequência?
Quantidade de vezes que acontece algo

10

demonstrar algo constantemente

3

sequência

1

Professores que não responderam a essa questão

4

Sinônimos que foram apresentados sobre o que se pensa ser frequência: quantidade de
vezes que acontece algo, demonstrar algo constante, sequência de fatos repetidos da mesma
forma. Não se relacionou frequência à propaganda, nem à quantidade de vezes que uma
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propaganda passa nos intervalos das programações televisivas, por exemplo. Nem foi
relacionada à quantidade de vezes que são expostos às mídias exteriores, como o busdoor, o
outdoor, entre outras. Vale ressaltar que cerca de 20% não responderam a pergunta

9. O que pensa ser Pico de Audiência?
Nível de audiência de um programa

13

Professores que não responderam a essa questão

5

Para cerca de 70% dos entrevistados, o pico de audiência representa o maior nível de
audiência de um programa, mas não mencionaram que isso impacta na popularidade do que
está sendo transmitido, e que representa o sucesso de uma programação, já que demonstra que
existe uma quantidade significativa de pessoas sintonizadas, assistindo/ouvindo um mesmo
produto midiático. Os demais não responderam.

10. O que pensa ser propaganda?
Tipo de comercial

10

Forma de exposição de um produto ou serviço

6

Apresentação de um produto

2

As respostas dos entrevistados se resumem a: um tipo de comercial que leva o
individuo a consumir algo, e faz com que os indivíduos pensem ser necessário o consumo
dos produtos. Forma de exposição de um produto ou serviço. É a promoção voltada para a
apresentação de um produto, pessoa e serviço, voltado para o consumo. Percebe-se nas
respostas uma associação da propaganda com a promoção do consumo.

11. O que sabe sobre estratégia de Marketing?
Maneira de atingir maior resultado de vendas

3

Meio para se obter um bom resultado

1

Melhorar a divulgação de um produto a cada campanha

1

Meios para a conquista pessoal ou profissional

1

Meios de se fazer uma melhor propaganda

1

Algo que as empresas investem para divulgar um produto

1

São caminhos percorridos que servem para analisar o mercado comercial,

1
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buscando o êxito do produto e afins
Oferta de bens e serviços planejados para atender especificamente aos

1

objetivos da empresa conquistando e fidelizando o cliente
Planejamento de divulgação. Investigar a forma ideal e mais criativa para o

1

produto ou evento
Professores que não responderam a essa questão

7

Resultados, vendas, divulgação, conquista pessoal, propaganda, êxito, oferta, são
palavras associadas à questão O que sabe sobre estratégia de Marketing? Apenas um
respondente comentou “planejamento de divulgação”, que ainda assim, não expressa um juízo
correto do que seja estratégia de Marketing. Vale ressaltar que cerca de 40% não responderam
ou não sabem o que vem a ser Estratégia de Marketing.

12. O que pensa ser promoção?
Redução de preços

9

Uma estratégia para chamar atenção dos clientes e aumentar as vendas

2

Apresentação que promove determinado serviço e/ou produto, variação de

3

preço com intuito de estimular possíveis consumidores, produzir, fazer,
beneficio por capacidade ou merecimento
Professores que não responderam a essa questão

4

Do total de respondentes, 50% relacionam promoção à redução de preços. Outros
relacionam a benefícios funcionais, no trabalho, ou chamar a atenção dos clientes, e os demais
não souberam responder. Não foi relacionada a palavra a nenhum conceito relativo à
merchandising, ponto de venda, degustação, experimentação, brindes, palestras, incentivos,
cupons, vale-brinde, sorteios ou prêmios.

13. O que pensa ser Merchandising?
Propaganda de um produto/serviço

8

Estratégia mercadológica com âmbito voltado na expansão comercial de
conhecimento de determinado produto

1

Professores que não responderam a essa questão

9
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Do total de respondentes, 50% não sabem o significado de Merchandising, ou não
responderam. Os demais relacionam à propaganda, e apenas um respondente relaciona à
expansão comercial de um produto. Não houve menção à promoção em ponto de venda, com
o propósito de motivar e influenciar as decisões de compra dos consumidores.

14. O que sabe sobre Marketing infantil?
O mesmo que Marketing, só que direcionado para crianças, observando as

1

leis vigentes para este público
Apresentar propaganda de um produto para o público infantil

4

Estímulo ao consumo infantil

1

Um absurdo que não deveria existir

1

É a forte influência dos fabricantes de produtos infantis voltados a artigos de

1

personagens de desenho, incutidos nos sapatos, mochilas, maias, brinquedos
e até mesmo no ramo de alimentação
Todas as estratégias em relação ao desejo do mundo infantil (comida, sapato,

1

brinquedo). Também que podem influenciar o mundo infantil
Baseado no consumo fútil

1

Professores que não responderam a essa questão

8

Apenas 58% responderam a essa questão, e relacionam a consumo fútil, consumo
infantil e influência dos fabricantes. Apenas um relacionou a estratégias em relação ao desejo
do mundo infantil. Os demais disseram não saber responder.

15. Dentro ou próximo da escola, você já participou ou foi abordado/a por algum
produto ou fabricante para experimentar ou participar de alguma ação?
Sim

8

Tipos: Herbalife, Sky, eventos escolares, curso língua
estrangeira, perfumes, shows, livros e produtos das cantinas.

Não

9

Sem resposta

1
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As respostas positivas correspondem ao material encontrado nas escolas, como por
exemplo, cartazes e banners de cursos de língua estrangeira, panfletos de shows, eventos
culturais escolares (palestras, concursos culturais) e produtos da cantina (as promoções
realizadas pelas marcas de refrigerante, sucos, salgadinhos).

Um estande da empresa Sky está situado em frente a uma das escolas, além disso,
existem ações de divulgação na entrada e na saída dos alunos e professores. As respostas
sinalizando a marca Herbalife indicam a possibilidade da presença de alguma ação
promocional realizada recentemente. 50% afirmaram não terem participado de ação ou
degustação.

16. Dentro ou próximo da escola, você tem conhecimento se seus alunos já
participaram ou foram abordados

por

algum

produto

ou

fabricante

para

experimentar ou participar de alguma ação?
9

Sim

Tipos: eventos culturais, concursos de redação de editoras,
torneios esportivos (coca-cola), curso língua estrangeira,
agências de viagens para Disney.

Não

4

Não lembra, não

5

presenciou

Pelo menos 50% dos professores afirmam ter conhecimento de alunos sendo
abordados por algum produto ou fabricante para experimentar ou participar de alguma ação
promocional, eventos, viagens, cursos de língua estrangeira. Concursos de redação e outras
categorias, como eventos esportivos e torneios são comuns nas escolas, realizados por
empresas, como forma de se aproximarem do público jovem, crianças e adolescentes.

As marcas Coca-Cola e Disney foram citadas como exemplo de marcas que
promovem eventos e concursos para esse público, no espaço escolar.
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17. Quais marcas (nomes de produtos, símbolos, celebridades, personagens) você
lembra ter visto, ou vê, no ambiente escolar e seu entorno?
Produtos/marcas citadas

Número de respondentes que citaram os
produtos/marcas

Tênis
All Star
Nike
Celular
Vivo
Nokia
Brinquedos/ personagens
Turma da Mônica
Hot Wheels
Pucca
Barbie
Ben 10
Hello Kitty
Polly
Patati Patatá
Xuxa
Marcas de lojas
Katavento (loja vizinha à Favo de mel)
Casas Bahia
Acrilex
Bom preço
Insinuante
Ortobom
Mahalo
Lilica Ripilica
Bebidas
Suco Kapo
Maratá
Addes
Danoninho
Coca Cola
Todinho
Escolares
Editora moderna
Tilibra
Bic
Positivo
Símbolo da escola
Prof. Jorge Portugal, Aroldo Barbosa, Cipriano Luckesi

5
6
10
6
4
10
9
12
9
5
4
2
12
2
1
2
1
1
1
4
3
5
4
3
4
8
10
1
4
4
4
2
2
1
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As marcas e personagens mais citados pelos respondentes correspondem às marcas
consagradas, mencionadas nas pesquisas que ilustram esse estudo, e foram comentadas no
corpus desse trabalho.

Os tênis das marcas All Star (citada cinco vezes) e Nike (citada seis vezes), que estão
constantemente na mídia e presentes no ambiente escolar; as marcas Vivo (com uma loja sede
em frente à escola), foi citada dez vezes, e Nokia, citada seis vezes, e que comumente fazem
promoção junto às lojas Insinuante e Casas Bahia; os brinquedos e personagens da Turma da
Mônica (citada quatro vezes); Hot Wheels (citada dez vezes); Pucca (nove vezes); Barbie
(doze vezes); Ben 10 (citada nove vezes); Hello Kitty (nove vezes); Polly (quatro vezes);
Patati Patatá (duas vezes ) e Xuxa (doze vezes), corroboram com as pesquisas e os dados
coletados na pesquisa exploratória, em livros, reportagens e artigos pesquisados, sobretudo
com relação às marcas Barbie, Ben 10, Hot Wheels e Xuxa.

Com relação às marcas de lojas, a Casas Bahia, Insinuante, Bom Preço e Ortobom,
apesar de estarem em frente e bem próximas às escolas, não foram lembradas como “marcas”,
e esse aspecto merece atenção.

Destaques também para as marcas de roupa Mahalo e Lilica Ripilica (vendias nas lojas
próximas às escolas).

Com relação a bebidas, os sucos Kapo, Maratá e Addes são os mais lembrados, além
do Danoninho, da Coca-Cola (com oito registros) e o Todinho (com dez registros), marcas e
produtos constantes na merenda escolar.

Com relação a elementos do universo escolar foram lembradas marcas que também
tem registros de presença em eventos escolares, inclusive com premiações e concursos, como
a Editora Moderna, a Tilibra e a Bic.

A marca do Sistema Positivo de Ensino foi citada duas vezes, além da própria marca
de uma das escolas, e professores palestrantes que visitam a escola como Jorge Portugal e
Cipriano Luckesi.
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18. O que você sabe sobre o comportamento de consumo de seus alunos?
Consomem produtos tecnológicos, assistem a novelas de canais abertos e
fechados e consomem produtos veiculados pelas mesmas.

1

Muito relativo, depende da família.

1

As escolhas são feitas à medida que as celebridades infantis promovem
insistentemente ou “tem que ter, porque fulano que é rico tem” e o gosto musical
é degradante.

1

Consomem produtos que estão na moda ou em evidência, lançamentos de
produtos, preferem produtos de marcas.

2

Sem resposta

9

Não sabem dizer

4

Do total de respondentes, 50% não responderam a essa questão, deixaram em branco,
os demais se dividem em não saberem dizer, ou que os alunos consomem o que está na moda,
que o gosto musical é degradante, assistem a novelas e consomem produtos veiculados nos
programas, ou que o consumo depende das famílias. Nenhuma marca foi citada. Nenhum
programa de TV foi citado.

Nenhuma música ou grupo musical, personagens, celebridades, comportamento
alimentar dos alunos, brinquedos que levam para a escola, mochilas, tênis, lanches, gibis,
acessórios, enfim, o que usualmente as crianças comem, vestem, ouvem, assistem, comentam,
brincam.

O grau de percepção e de observação dos professores com relação a esses tópicos
carece de melhor investigação. Provavelmente a aplicação de um grupo focal poderia elucidar
melhor essa questão.

19. O que sabe sobre os aspectos legais do marketing e da publicidade dirigida à
criança?

Com relação a essa questão, 84% dos respondentes desconhecem ou não sabem nada
sobre o tema. Os demais não responderam.
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20. O que sabe sobre o projeto de Lei 5.291/01?

Com relação a essa questão, 88% dos respondentes desconhecem ou não sabem nada
acerca do assunto. Apenas dois entrevistados informam que é a lei que protege a imagem
infantil nas divulgações ou aparecimento em eventos.

21. Quais fenômenos você destacaria como efeito da exposição da criança à
propaganda?
Apologia à violência por meios dos desenhos
Consumismo exacerbado
Perda de valores morais e éticos
Sucesso repentino
Propagandas que colocam bebês namorando
Associar a propaganda à coisa de primeiro mundo, colocando pobre na mesma condição do
rico e fica certo de que comprando se iguala;
A insistência pela compra de produtos de determinada marca
Consumismo
Vaidade
Idealização de alguns modelos de comportamento
Quatro respondentes não souberam informar

Expressões como violência, consumismo, perda de valores morais e éticos, associação
à riqueza, prestígio, vaidade e modelos de comportamento foram as respostas a essa pergunta.
Quatro respondentes não souberam informar nada a respeito.

22. Quais fenômenos você destacaria como desafios do professor associados ao
discurso das marcas e da propaganda?
Informar e despertar o senso crítico dos alunos com relação a alguns produtos
Desenvolver intervenções sobre os aspectos do consumismo e da idealização de modelos
de comportamento
Tentar lidar com o mundo deles
Mostrar que o produto tem a mesma utilidade independente de sua marca
Desconstruir o gosto e o conhecimento já
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O consumo consciente pela necessidade da saúde física mental e social Conscientização do
consumo responsável e o combate ao consumo compulsivo
A questão básica é que devemos trabalhar com os pais e seguidamente com a criança. Os
filhos são reflexos de seus genitores, que precisam avaliar melhor essas questões.

As respostas estão associadas às seguintes expressões: despertar o senso crítico,
desenvolver intervenções, mesma utilidade independente de sua marca, consumo consciente,
trabalhar com os pais, que precisam avaliar melhor essas questões. Isso sugere que de maneira
geral, os respondentes estão sensíveis a uma ação mediadora, e reconhecem a questão urgente
do apelo ao consumo consciente.

23. O que pensa ser mediação?
É o caminho de observância e auxílio nas questões que agregam valores e comportamentos
É a ação de intervir em atitudes que possam prejudicar
A intervenção
Ficar entre um e outro, ser a ponte
Fazer com que o outro reflita sobre algo e interaja com os pares
É a interferência de forma branda e consciente

As expressões utilizadas pelos respondentes incluem a observância, a intervenção,
levar à reflexão, interferir de forma consciente.

24. Nesse aspecto, você utiliza mediação em quais momentos e sobre quais termos?
Na troca de conhecimentos
Na alimentação, explicando sobre a importância de lanches saudáveis;
Sobre o comportamento que surge a partir do consumismo
Na separação entre produtos femininos e masculinos, mostrando que não existem
diferenças;
Sobre o que compramos e consumimos
Saúde, cultura, comportamento social e respeito
A todo tempo: em relação à construção de valores, o que é bom ou ruim, nas relações
interpessoais, espírito cooperativo e trabalho coletivo
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Sobre a prática da mediação efetiva, as expressões utilizadas pelos respondentes
incluem na troca de conhecimentos, na explicação do lanche saudável, mostrando que não
existem diferenças entre produtos femininos e masculinos, sobre o que consumimos, sobre
respeito, construção de valores. Nenhuma resposta associada à mídia ou educação para as
mídias, para o discurso midiático, sobre a programação televisiva, sobre o uso das
tecnologias, entre outros temas relacionados à mediação.

25. Você considera importante o conhecimento sistemático sobre os assuntos aqui
abordados? Quais assuntos seriam de seu interesse com vistas a avaliar a sua
prática pedagógica?
Sim - 100%
Assuntos: projeto de Lei 5.291/01, como a propaganda influencia o comportamento infantil,
marketing infantil e da exposição da criança.

Todos os participantes da pesquisas, 100% dos respondentes, mostraram-se abertos a
conhecerem mais detalhadamente os temas abordados no questionário, sobretudo os assuntos
relacionados ao projeto de Lei 5.291/01, a como a propaganda influencia o comportamento
infantil, ao marketing infantil e à exposição da criança.
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7

DESAFIOS E PERSPECTIVAS À GUISA DA CONCLUSÃO
Somos consumidos pelas mercadorias na medida em que essa cultura neoliberal nos
faz acreditar que delas emana uma energia que nos cobre como uma bendita unção, a
de que pertencemos ao mundo dos eleitos, dos ricos, do poder. Pois a avassaladora
indústria do consumismo imprime aos objetos uma aura, um espírito, que nos
transfigura quando neles tocamos. E se somos privados desse privilégio, o
sentimento de exclusão causa frustração, depressão, infelicidade. Não importa que a
pessoa seja imbecil. Revestida de objetos cobiçados, é alçada ao altar dos incensados
pela inveja alheia. Ela se torna também objeto, confundida com seus apetrechos e
tudo mais que carrega nela, mas não é ela: bens, cifrões, cargos etc. Agora o
supermercado suprime a presença humana. Lá está a gôndola abarrotada de produtos
sedutoramente embalados. Ali, a frustração da falta de convívio é compensada pelo
consumo supérfluo. “Nada poderia ser maior que a sedução” – diz Jean Baudrillard
– “nem mesmo a ordem que a destrói.”
Frei Beto, Consumo, Logo Existo152:

Vivemos todos nós, professores, alunos, pais, escola, em uma sociedade de consumo,
em uma economia em que tudo gira em torno dos objetos, dos produtos e das coisas postas à
venda. Através desses objetos é que nos comunicamos, nos inserimos e nos sentimos
pertencendo a um determinado grupo social.

O ato do consumo de bens e artefatos, sejam eles necessários ou não, está
naturalmente presente na vida cotidiana, sobretudo através dos desejos gerados pelo discurso
publicitário. Consumir exageradamente passou a fazer parte da cultura contemporânea, sendo
uma prática incentivada pelo sistema capitalista.

Para o sistema, não há diferenciação entre os sujeitos que podem e os que não podem
consumir. Desse modo, paira no ar uma fictícia sensação de que todos podem se inserir no
mundo dos bens e dos produtos de consumo, e desse modo todos podem se tornar iguais. Pela
calça, pela camisa, pelo tênis, celular, carro, batom, bolsa, escola, caderno, brinquedo,
viagens. Tudo promovido e facilitado a partir do esforço conjunto de forças que nos
impulsionam à ação da compra, através da publicidade, que constitui um dos fatores mais
importantes na determinação do comportamento dos indivíduos quanto ao consumo.

Os anúncios publicitários, a todo instante, leva os indivíduos a pensarem que lhes falta
algo, a se sentirem infelizes com o que tem (e com o que não tem) e assim se sentirem
impelidos a comprar, a consumir para se sentirem mais felizes. Essa ação é engendrada a
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http://www.jurisciencia.com/artigos/frei-betto-consumo-logo-existo/206/
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partir do conhecimento da realidade econômica e cultural dos grupos de consumidores. Um
desses grupos consumidores que a indústria da promoção do consumo descobriu e tem
atacado intensamente é o público infantil.

Um dos mais graves efeitos da publicidade e do marketing infantil é disseminação de
um sistema de valores materialista, em que a aquisição de um produto é a base para a
definição das identidades, definindo padrões comportamentais. A educação para o consumo
consciente e para uma leitura crítica das mídias é uma educação que ajuda a construir
significados e organizar o mundo à nossa volta. Capacita os educadores e educandos para
analisar e refletir sobre suas interações com as mídias, criando condições para a participação e
sua construção, como possibilidade frente aos desafios de reaproximar cultura, educação e
cidadania.

As necessidades criadas através da publicidade representam, essencialmente, os
interesses econômicos das grandes corporações e baseiam-se na realização dos desejos e
materialização dos sonhos do público consumidor. Por esse motivo, as mensagens
publicitárias dirigidas ao público infantil, encomendadas pelo departamento de marketing das
empresas, são sempre associadas ao belo, ao lúdico, ao onírico, à felicidade. A aceitação deste
discurso e dessa crença por parte da criança é incomensurável, pois todos, sobretudo as
crianças, desejam ser felizes, seja com uma roupa da marca x, com um celular da marca y,
com um tênis com a imagem de um personagem do programa de TV ou com um bonequinho
de plástico, que vem na embalagem do lanche feliz, para chamar de amigo.

É comum atribuir a maior culpa pela influência das marcas e dos produtos entre as
crianças à propaganda, sobretudo porque de todas as etapas e do processo do marketing, desde
a pesquisa para a concepção de um produto, à distribuição nas praças adequadas, às
estratégias de preços e às estratégias de promoção, a que tem maior visibilidade é a fase da
publicidade. Não é apenas a publicidade e a propaganda que fazem com que uma menina de
oito anos queira se vestir como uma adulta, queira colocar salto alto, maquiagem, ou comprar
um celular com os mais recentes aplicativos da tecnologia eletrônica. Antes da mensagem
publicitária de um determinado produto ir ao ar, dentro de um programa da Xuxa, da Eliana,
da novela Malhação, ou do programa da Nickelodeon ou Disney Chanel, foram realizadas
diversas atividades, oriundas de um planejamento estratégico de marketing, com o objetivo de
proporcionar o estímulo ao consumo.
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É nessa perspectiva que as escolas, suas cantinas, salas de aula, quadras de esporte,
podem ser e são considerados excelentes pontos de venda e promoção de determinados
produtos.

Brindes destinados às crianças em idade escolar são distribuídos em shoppings, em
eventos infantis, ou em lojas, como as promoções do McLanche Feliz, do McDonalds, no qual
há uma sempre uma oferta relacionada à aquisição do brinde no ato da compra.

Partindo desses e outros pressupostos, esse estudo buscou identificar quais
conhecimentos sobre os assuntos relacionados ao marketing e à propaganda dirigida à criança,
a escola e o professor tem, a fim de que possam adotar praticas de mediação e educação para
as mídias e seus subprodutos.

Conforme citado na introdução, as questões norteadoras que serviram como bases para
a investigação foram:

A escola distingue/percebe as intenções comerciais das marcas, quando estas
desenvolvem ações promocionais em seus ambientes, a ponto de colaborar, ou não, para que
essas práticas ocorram?

O que o professor sabe acerca das estratégias e táticas persuasivas da propaganda
dirigida às crianças, que permita distinguir uma ação promocional de uma ação educativa?

Os professores conhecem a extensão da influência da propaganda e do discurso/ação
sedutor das marcas nos desafios existentes em seu cotidiano docente? Como estão mediando
esses temas?

Para tanto, verificou-se a extensão da propaganda das marcas e seus derivados no
ambiente escolar e no entorno das escolas observadas e investigou os saberes dos professores
das escolas selecionadas acerca dos temas relacionados à ação das marcas, ao marketing e à
propaganda dirigida às crianças.

Para aplicação do procedimento investigativo, além da coleta e análise de documentos,
registros de imagens, vídeos, textos e notícias relacionadas ao tema, foram realizadas diversas
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visitas às escolas selecionadas, a fim de observar, registrar e historiar os indícios de
propaganda dirigida às crianças, em suas instalações internas e no seu entorno, além da
aplicação de questionário aos professores.

A partir da aplicação de um questionário com 25 questões abertas, a 18 professores da
Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II, de duas escolas consideradas como de classe
média, em Salvador, pode-se perceber as seguintes situações, a partir das respostas e dos
comentários dos respondentes:

Os respondentes demonstram conhecimento superficial, sem aprofundamento sobre o
real conceito do Marketing, sendo que mais da metade associam marketing a propaganda e a
vendas. Como já comentado, 34% dos respondentes pensam que o conceito de mercado está
relacionado à venda ou a uma prática comercial, e não à demanda ou qualquer conceito
relacionado à segmentação, nichos, público alvo, acesso, pessoas que tem interesse por
determinado produto ou serviço.

Sobre os aspectos envolvendo o conceito de indústria cultural, os respondentes
mostraram desconhecimento, e associam o termo à produção que envolve arte, cultura, lazer,
música, teatro, dança e entretenimento, ou o que leva informação às pessoas, como escolas,
agências de viagem, etc. Não relacionaram a questões como o esforço deliberado em colocar
essa “produção cultural” à venda em supermercados, lojas de varejo, TV, cinema, novelas,
shows, etc.

Com relação à marca, 38% dos professores entrevistados relacionam o termo marca a
nome, símbolo, identidade de um produto que se destaca e que possui maior potencialidade
comercial, e que se diferencia dos demais.

Os entrevistados não relacionam a palavra audiência a programas de TV, mas sim a
um ponto ápice, que se materializa na quantidade de pessoas que demonstram satisfação com
o produto e ou serviço. Com relação à palavra alcance, foi relacionada a conseguir o que se
deseja, conquistar, poder ter, meta, desejo, estratégia para alcançar resultados, ponto de
chegada, e a palavra não foi relacionada à TV nem à programação televisiva. Ou a relação da
programação das emissoras de TV estar presentes em quase todos os lares brasileiros. Sobre o
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que se pensa ser frequência, não se relacionou a expressão à propaganda, nem à quantidade de
vezes que uma propaganda passa nos intervalos das programações televisivas, por exemplo.

Para 68% dos entrevistados, pico de audiência representa o maior nível de audiência
de um programa, mas não associaram a resposta ao impacto na popularidade do programa,
nem que isso representa o sucesso de uma determinada programação, já que demonstra que
existe uma quantidade de pessoas sintonizadas numa mesma coisa ou produto midiático. O
que sugere que não há uma informação mais aprofundada sobre esse tema.

As respostas dos entrevistados sobre o que pensam ser propaganda se resumem a um
tipo de comercial que leva o individuo a consumir algo, e faz com que os indivíduos pensem
ser necessário o consumo dos produtos. Percebeu-se nas respostas a associação da
propaganda voltada apenas para a ação e promoção do consumo.

Sobre o que os professores sabem sobre estratégia de marketing, as respostas indicam
relações com os termos resultados, vendas, divulgação, conquista pessoal, propaganda, êxito,
oferta. Apenas um respondente comentou “planejamento de divulgação”, que ainda assim,
não expressa um juízo correto do que seja estratégia de marketing. Vale ressaltar que 38% não
responderam ou não sabem o que significa.

Dos respondentes, 50% relacionam promoção à redução de preços. Promoção não foi
relacionada a nenhum conceito relativo a merchandising, ponto de venda, degustação,
experimentação, brindes, palestras, incentivos, cupons, vale-brinde, sorteios ou prêmios.
Sobre merchandising, 50% dos respondentes não sabem o significado ou não responderam,
48% relacionam à propaganda, e não houve menção à promoção em ponto de venda, com o
propósito de motivar e influenciar as decisões de compra dos consumidores.

Sobre marketing infantil, apenas 58% responderam a essa questão, e relacionam ao
consumo fútil, consumo infantil e influência dos fabricantes. As respostas sobre promoção no
espaço escolar correspondem ao material encontrado na pesquisa de entorno e nas escolas.
Pelo menos 50% dos professores afirmam ter conhecimento de alunos sendo abordados por
algum produto ou fabricante para experimentar ou participar de alguma ação promocional,
eventos, viagens, cursos de língua estrangeira, concursos de redação e outras categorias, como
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eventos esportivos e torneios comuns nas escolas, realizados por empresas, como forma de se
aproximarem do público jovem, crianças e adolescentes.

As marcas Coca-Cola e Disney foram as mais citadas como exemplo de marcas que
promovem eventos e concursos para esse público, no espaço escolar. As marcas e
personagens mais citados pelos respondentes correspondem às marcas consagradas,
mencionadas nas pesquisas que ilustram esse estudo, e foram comentadas no corpus desse
trabalho, são a Barbie, Ben 10, Hot Wheels, Max Steel e Xuxa.

Com relação às marcas de lojas, a Casas Bahia, Insinuante, Bom Preço e Ortobom,
apesar de estarem em frente e bem próximas às escolas, não foram lembradas como “marcas”.
Com relação a bebidas, os sucos Kapo, Maratá e Addes são os mais lembrados, além do
Danoninho, da Coca-Cola (com oito registros) e o Todinho (com dez registros), marcas e
produtos constantes da merenda escolar.

Sobre o comportamento de consumo dos alunos, os professores não mostraram
envolvimento nem conhecimento, sendo que 50% não responderam a essa questão.

Ainda sobre essa questão, nenhuma marca usada pelos alunos na escola foi citada.
Nenhum programa de TV foi citado. Nenhuma música ou grupo musical, personagens,
celebridades, comportamento alimentar dos alunos, brinquedos que levam para a escola,
mochilas, tênis, lanches, gibis, acessórios, enfim, o que usualmente as crianças comem,
vestem, ouvem, assistem, comentam, brincam.

Esse ponto merece uma melhor investigação a fim de se conhecer qual seria então o
grau de percepção e de observação dos professores com relação a esses tópicos.

Sobre os aspectos legais do marketing e da publicidade dirigida à criança, 84% dos
respondentes desconhecem ou não sabem nada sobre o tema. Esse ponto é importante,
considerando que todos responderam ter interesse nesse assunto, e inúmeras publicações a
esse respeito estão disponíveis na internet, para consulta e acesso rápido e gratuito. Além de
constituir um tema urgente e imperativo.
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Sobre o projeto de Lei 5.291/01, 88% dos respondentes desconhecem ou não sabem
nada acerca do assunto. Apenas dois dos entrevistados informam que é a lei que protege a
imagem infantil nas divulgações ou aparecimento em eventos.

Sobre as implicações do discurso publicitário de apelo ao consumo, os professores
demonstraram estar sensíveis, mas ainda assim, não mencionaram questões relativas à evasão
escolar, bulliyng, erotização precoce, obesidade.

Sobre a mediação, os professores reconhecem a questão urgente ao consumo
consciente e sugerem ações para despertar o senso crítico, desenvolver intervenções, trabalhar
com os pais, que precisam avaliar melhor essas questões, e que atuam na troca de
conhecimentos, na explicação do lanche saudável, mostrando que não existem diferenças
entre produtos femininos e masculinos, sobre o que consumimos, sobre respeito e construção
de valores.

Porém, nenhuma resposta foi associada à mídia ou educação para as mídias, para o
discurso midiático, sobre a programação televisiva, sobre o uso das tecnologias, entre outros
temas relacionados à mediação. Assim, 100% dos respondentes mostraram-se abertos a
conhecerem mais detalhadamente os temas abordados no questionário, sobretudo aos assuntos
relacionados ao projeto de Lei 5.291/01, e como a propaganda influencia o comportamento
infantil, ao marketing infantil e à exposição da criança.

O que foi realizado até a finalização dessa etapa, em termos de coleta, observação,
leitura e análise de informações, indicam que ainda há muitos caminhos a serem trilhados.

Durante o processo de investigação, as horas diante da TV, assistindo aos programas
infantis, a exemplo de Xuxa, da Eliana, do Gugu, entre outros programas dos canais Disney,
Nickelodeon, Cartoon Network, Discovery Kids, permitiram uma imersão ainda não
experimentada enquanto espectadora e consumidora. Nessa perspectiva não é difícil perceber
por que o mundo fascinante das imagens, da fantasias, dos personagens, das cores, dos
brinquedos e dos sonhos prometidos pelas propagandas, não apenas dentro, mas também entre
esses programas, nos intervalos comerciais, nos afasta da realidade.
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Nas ruas percorridas para a observação de entorno, o encontro inexorável com a
imensidão das imagens, das fotografias, dos outdoors, dos sons que invadiam o corpo, a alma
e claro, a mente nossa de consumidora incauta e leviana.

Nos shoppings, ainda sob o intuito da pesquisa, a experiência com as mercadorias das
vitrines que dançavam e nos convidavam às compras, como as mesas de madeira de Marx, em
seu O Capital.

Assim como nas lanchonetes, os refrigerantes nos abraçam e os sanduíches nos
beijam. Nos supermercados os xampus, os cremes, os doces, o sabonete em forma de sorvete,
ao aditivo, os biscoitos, os salgadinhos, tudo ali, à disposição, para a vida ser mais leve e para
nós sermos mais livres.

Nas escolas observadas, a constatação de como as marcas se esbaldam entre as
crianças e entre concursos, torneios, brindes, promoções, degustação, palestras, passeios e as
tais “visitas técnicas” vão corroendo suas lembranças e possibilidades. Tudo num jeito Nestlé
de ser. Tudo rosa, tudo Barbie, tudo bem, tudo Bem 10. Tudo Positivo.

E assim caminha a infância, segurando as mãos das marcas, que sedutoramente
promete levá-las a um mundo encantado. Um mundo igual ao mundo da Xuxa. Onde
passeiam os carrinhos da Hot Wheels. Em que os tênis falam, as sandálias conversam, os
cadernos guardam segredos e os batons soltam um brilho contagiante, que encanta os
príncipes do bosque encantado da Princesa Barbie, que mora numa linda propaganda, que
uma empresa chamada Mattel pediu ao seu departamento de marketing, que pediu a sua
agência de publicidade para fazer.

Por fim, a comprovação de uma realidade em que a mídia veicula o que o marketing
orienta. O marketing orienta o que as corporações demandam. As corporações têm a ideologia
do lucro. O lucro move o mercado. E o mercado? Somos nós?

Um conselho de Paulo Freire sobre a realidade social é que ela é transformável, pois é
feita pelos homens, e pelos homens pode ser mudada. Assim, esperamos com esse trabalho
despertar a inquietude natural do professor, da escola e das pessoas que por ventura se
debrucem sobre essa leitura a uma reflexão sobre os temas aqui discutidos, além de contribuir
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para ampliar o debate sobre a formação continuada dos professores, e dos saberes docente
acerca do discurso/ação do marketing e da publicidade dirigida à criança, e do apelo ao
consumo desenfreado como modo de vida.
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