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Resumo
Objetivo – Analisar o marketing nos produtos alimentícios destinados ao público infantil. Métodos – O método de abordagem utilizado
foi de observação, hipotético dedutivo, de forma quantitativa, dos produtos voltados para o público infantil, comercializados em hiper-
mercados (representados por Y¹ e Y²), em mercado de bairro (representados por X¹ e X²) e atacadistas (representados por Z¹ e Z²), no mu-
nicípio de Taubaté/SP. Cada produto analisado foi classificado em sete categorias. Resultados – Foi feita a observação de 432 produtos
que possuem em seus rótulos personagens ou desenhos infantis, sendo 419 produtos industrializados e 13 produtos naturais. Foram en-
contrados 30,09% de guloseimas; 27,54% de produtos lácteos; 15,5% de biscoito recheado; 14,81% salgadinho de milho; 9,02% de
suco de fruta; 1,38% de frutas e 1,62% produtos integrais. Conclusão – Ao analisar quantos produtos naturais e industrializados fazem
uso do mesmo personagem, não foi encontrado nenhum em comum. No momento da coleta dos dados foi possível observar que os pro-
dutos que possuem um marketing mais infantilizado estão dispostos em prateleiras mais baixas nos mercados de grande e médio porte,
já nos mercados de pequeno porte estes produtos nem sempre estão em prateleiras baixas.

Descritores: Marketing; Alimentos; Política de saúde; Criança; Alimentos infantis

Abstract
Objective – To analyze the marketing of food products related to children. Methods – The method of approach used for observation,
hypothetical deductive, quantitative form, products aimed at children, marketed in hypermarkets (represented by Y and Y²), neighbor-
hood market (represented by X and X²) and wholesalers (represented Z¹ and Z²), in the municipality of Taubaté / SP. Each product ana-
lyzed was classified into seven categories. Results – An observation was made of 432 products that have on their labels characters or
children's drawings, being 419 processed products and 13 natural products. We found 30.09% of fat, 27.54% of dairy products, 15.5%
of stuffed crackers, 14.81% of corn chips, 9.02% of fruit juice, 1.38% of fruits and 1, 62% whole products. Conclusion – When ana-
lyzing how many natural and industrialized products make use of the same character, none were found in common. At no time in the
data collection was it possible to observe that products that have a more childish marketing are arranged on the lower shelves in the
medium and large markets, whereas in the small markets these products are not always on the lower shelves.
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Introdução
Entende-se como infância a fase da vida onde decor-

rem inúmeras modificações fisiológicas e psicológicas.
É um dos ciclos da vida que abre margem para a im-
plementação de melhores hábitos alimentares e estilos
de vida saudáveis1.
Segundo pesquisas, diz que no Brasil cerca de 46

milhões de crianças na faixa etária entre 0 e 14 anos, é
o público no qual as empresas estão investindo cada
vez mais em estratégias de marketing, pois nessa idade
se encontram em processo de formação e a indústria
acredita que elas terão no futuro opinião própria e
serão a classe economicamente ativa do mercado2.
Desde o nascimento, o comportamento alimentar da

criança é influenciado por fatores externos ao ambiente
familiar, sendo de longa data os estudos que enfocam
a alimentação como fenômeno mediado pelas propa-
gandas de alimentos3. 
Devido a essas alterações nos hábitos alimentares

houve uma mudança no perfil consumidor das crianças,
as quais estão mais independentes e consumistas, opi-
nando nas compras das famílias, e também devido um
aumento no tempo de permanência em frente à televi-
são. Diante disso, a mídia viu na criança um potencial

consumidor e iniciou uma série de mudanças nas suas
propagandas, com aumento de exibição dos comerciais
nos canais mais assistidos pelas crianças e aumento na
produção de alimentos voltados para elas4.
A mídia acelera o desenvolvimento da criança, tor-

nando-a com características mais semelhantes à de um
adulto, possuindo comportamento, ideias e consumo de
um adulto, sem ter o entendimento do que se está fa-
zendo, levando a criança a pensar que está agindo de
forma correta, por tomar decisões e agir como um
adulto5.
A quantidade de produtos destinados às crianças que

incorporam algum apelo infantil é grande. Essa estraté-
gia, caracterizada como marketing, é definido de uma
forma resumida, como o conjunto de medidas que visa
proporcionar melhores condições possíveis para o su-
cesso de um novo produto ou serviço6.
As mudanças nos padrões alimentares das crianças

sofrem ao seguir a tendência global voltada para uma
alimentação cada vez mais rica em fontes de carboi-
dratos e calorias. O alto consumo de alimentos ultra
processados e do tipo fastfood influenciados ou não
pela família, mídia ou amigos contribui para que a
criança inicie mais cedo um hábito alimentar incorreto,
podendo acarretar, entre outros problemas, na obesi-
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dade infantil. As crianças são vistas pela indústria ali-
mentar como sujeito consumidor, uma vez que elas
apresentam grande influência na decisão de compra
dos pais devido ao seu considerável poder de persua-
são7.
As estratégias promocionais lançadas para crianças

na publicidade de alimentos abrangem mais temas su-
pérfluos como fantasia e diversão do que nutrição e
saúde. Alimentos como fruta, verduras e hortaliças não
são anunciados7. A embalagem precisa ser planejada,
pois as características presentes nela precisam influen-
ciar de modo positivo o consumidor no momento da
compra. O rótulo do produto é um forte fator de con-
vicção, seu design é projetado para alcançar seu obje-
tivo utilizando: cores, tamanho, material, e no caso do
público infantil utiliza-se o recurso do uso de persona-
gens, desenhos, artistas8. 
Estudos sobre o consumo infantil são totalmente re-

lacionados a uma sociedade capitalista e consumista,
a qual usa o marketing a seu favor, influenciando nos
valores e costumes da população. A publicidade é a
principal ferramenta para atingir ao público infantil. 

Métodos
O método de abordagem utilizado foi de observação,

hipotético dedutivo, de forma quantitativa, dos produtos
comercializados em hipermercados, atacadistas e em
mercado de bairro no município de Taubaté/SP. 
O método de procedimento empregado na pesquisa

foi de observação, de forma a se obter dados quantita-
tivos relacionados a alimentos disponíveis nos hiper-
mercados (representados por Y¹ e Y²), em mercado de
bairro (representados por X¹ e X²) e atacadistas (repre-
sentados por Z¹ e Z²), voltados para o público infantil. 
Foi feita a observação de produtos que possuem em

seus rótulos personagens ou desenhos infantis, dispostos
nas prateleiras de supermercados. Cada produto anali-
sado foi classificado em sete categorias, sendo eles bis-
coito recheado, suco de fruta, produtos lácteos, gulo-
seimas, frutas, integrais e salgadinho de milho. Para a
compilação dos dados foi processado e analisado, uti-
lizando-se do programa Microsoft Excel 2016®. Para
as variáveis foram utilizadas tabelas e gráficos apre-
sentadas em forma de percentual.

Resultados
Na presente pesquisa de observação foram encon-

trados 432 produtos diferentes destinados ao público
infantil, sendo 419 industrializados e 13 naturais, con-
forme ilustra o gráfico 1.
Os produtos analisados foram separados em grupos

de alimentos para melhor visualização dos dados, apre-
sentados na tabela 1. No grupo dos biscoitos recheados
se enquadraram todos os biscoitos que em seus rótulos
indicavam serem recheados, os produtos eram emba-
lados em pacotes com mais de uma unidade de bis-
coito, variando em sabores e marcas. Em relação às
guloseimas são abrangentes, sendo disposto na forma
de pirulitos, chicle de bola, balas, marshmallows, balas

de gelatina e chocolates, as quais variam de marcas e
sabores diferentes. As guloseimas são vendidas em pa-
cotes ou em caixas que possuem várias unidades em-
baladas individualmente na mesma caixa ou pacote. 
Os sucos de frutas industrializados analisados eram

todos de caixinha de embalagem cartonada com um
canudo anexado na parte posterior da embalagem, de
porção individual, pronto para o consumo; com uma
grande variedade de sabores, personagens e marcas
disponíveis. Para os produtos lácteos foram considera-
dos as bebidas fermentadas, iogurtes e bebidas lácteas
ultra high temperature (UHT), a disponibilidade desses
produtos varia muito com relação a suas embalagens.
Foi possível encontrar em formatos de copinho plástico,
saquinho plástico, embalagem cartonada de porção in-
dividual, com quantidades por unidade; sabores; marcas
das mais diversas. Alguns iogurtes possuem acompa-
nhamento, como por exemplo, confete, cereal de flocos
de milho.
Ao comparar esses tipos de produtos foi possível per-

ceber que a quantidade de industrializados é muito
maior se comparada com os naturais. Na pesquisa fo-
ram observados produtos industrializados e naturais
que possuíam em seus rótulos personagens infantis,
com objetivo de atingir público infantil, que tem sido
o maior alvo das indústrias, com o intuito de despertar
nas crianças maior interesse nesse tipo de produto, pois
o marketing tem como finalidade manipular o consu-
midor a fazer uso do mesmo, conforme gráfico 2.
Na tabela 2 é possível observar que as marcas pos-

suem preferência na hora da escolha de seus persona-
gens, ou seja, elas focam em um único personagem.
Com esses dados podemos ver que “Os Minions” são
os preferidos, e mais de uma marca utiliza-se deles.
Na tabela 3 consta que esses personagens estão em
praticamente todos os supermercados, em produtos va-
riados; independente da marca.
Os personagens infantis estão presentes em vários

produtos e por diferentes marcas. “Os Minions”, “Os
incríveis” e “Bob esponja” são os mais utilizados pela
indústria. Quanto mais colorido e mais atual o perso-
nagem for, mais nos chamam a atenção. Esses perso-
nagens estão presentes em todos os tipos de mercado,
seja aquele mercado de bairro ou o de grande porte.

Discussão
Nas últimas três décadas houve um aumento de até

400% no consumo de alimentos industrializados no
Brasil9. Os dados apontam que o marketing, a publici-
dade e a propaganda possuem papel relevante no com-
portamento alimentar na parcela da população infantil10.
O marketing de produtos alimentícios tem sido foco

em debates internacionais, principalmente voltados
para crianças. Os produtos que possuem como foco o
público infantil são os fastfoods altamente energéticos
como cereais matinais, refrigerantes, salgadinhos, pi-
pocas industrializadas, biscoitos doces, entre outros;
tendem a possuir elevados teores de gordura, açúcar,
sal e são pobres em nutrientes11. 
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Gráfico 1.Quantidade em porcentagem de produtos naturais e industrializados disponíveis
em supermercados no município de Taubaté/SP. Autor, 2019

Tabela 1. Quantidade de produtos disponíveis nas prateleiras de supermercados no município de Taubaté/SP

Autor, 2019

Supermercados
Biscoito 
recheado

Guloseima Suco Lácteo Fruta Integral
Salgado 
de milho

X1 

X2

Y1

Y2

Z1

Z2

7
6
11
22
7
14

9
12
3
31
49
26

0
4
5
7
11
12

1
10
21
35
25
27

0
0
0
0
5
1

0
0
1
1
3
2

7
8
11
9
11
18

Total 67 130 39 119 6 7 64

Gráfico 2. Percentual de produtos naturais e industrializados disponíveis em super-
mercados no município de Taubaté/SP. Autor, 2019
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Tabela 3. Frequência absoluta de personagens em diferentes supermercados do município de Taubaté/SP

Autor, 2019

Supermercado Os Minions Bob Esponja Os Incrivéis

X2

Y1

Y2

Z1

Z2

1
6
5
6
5

0
3
2
1
1

0
0
1
3
3

Tabela 2. Frequência absoluta de personagens por marcas em diferentes supermercados do município de Taubaté/SP

Autor, 2019

Marca Os Minions Bob Esponja Os Incrivéis

A
B
C
D
E
F
G
H

4
0
1
1
1
0
1
1

0
2
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
4
0
0

Pesquisa, ressalva que, alimentos do tipo ultra pro-
cessados, como biscoito recheado, salgadinhos, entre
outros precisam ser evitados por conta dos seus ingre-
dientes serem ricos em gorduras, açúcar, sódio e de
alta densidade energética, fazendo com que sejam nu-
tricionalmente inadequados12.
Os estudos de marketing garantem ser na infância a

melhor fase para se conquistar um consumidor e torná-
lo fiel ao longo da vida, uma vez que os hábitos são
adquiridos na infância, inclusive os hábitos de con-
sumo. Para tanto, estudam o comportamento das crian-
ças diante da decisão de compra e o que as leva a es-
colher um determinado produto ao invés de outro,
visto que na criação de uma campanha publicitária é
fundamental o conhecimento aprofundado do público-
alvo, ou seja, é fundamental mergulhar na vida daquele
com quem se deseja falar13.
O mundo das guloseimas de um modo geral, biscoi-

tos, refrigerantes e sorvetes com embalagens que cha-
mam a atenção nas prateleiras dos mercados trouxeram
significativas mudanças na alimentação das crianças.
A grande variedade desses produtos contribui hoje para
o aumento da obesidade infantil entre crianças a ado-
lescentes, a obesidade está vinculada ao estilo de vida
do consumismo influenciado pelo marketing. A preva-
lência da obesidade infanto-juvenil está relacionada a
uma alimentação com alto teor calórico, substituição
de brincadeiras por horas de televisão, videogame e
computador; além de fatores culturais e socioeconô-
micos14.  
O objetivo do marketing é convencer as crianças a

comerem aquilo que a indústria produz para elas e
não o que os pais consomem15. 

Existe um elo de comunicação entre o consumidor e
o produto. A propaganda analisa a influência de diver-
sos elementos que possam atrair o cliente e convencê-
lo, seja consciente ou inconsciente como, por exemplo,
o uso de embalagens, cores e outros itens que desper-
tam a imaginação do público infantil. O marketing em
produtos alimentícios voltados para o público infantil,
que tem como objetivo estimular a ingestão descon-
trolada e com pouca informação disponível, ocasiona
o aumento de peso e de doenças14.

Conclusão
Foi possível observar que a quantidade de produtos

que utiliza personagens infantis para atrair as crianças,
foi maior nos produtos industrializados quando com-
parados aos naturais. As marcas não possuem o cos-
tume de variar os tipos de personagens, cada marca
faz uso de um mesmo personagem em diferentes tipos
de produtos. “Os Minions” são os favoritos, aonde 6
marcas diferentes fazem uso deste personagem, já o
“Bob Esponja” e “Os Incríveis” são utilizados somente
por uma marca cada personagem. Ao analisar quantos
produtos naturais e industrializados fazem uso do
mesmo personagem, não foi encontrado nenhum em
comum.
No momento da coleta dos dados foi possível obser-

var que os produtos que possuem um marketing mais
infantilizado estão dispostos em prateleiras mais baixas
nos mercados de grande e médio porte, já nos mercados
de pequeno porte estes produtos nem sempre estão em
prateleiras baixas. Essa disposição dos produtos causa
a impressão de que em mercados maiores eles tem a
preocupação das crianças enxergarem os produtos 



voltados à elas, já nos mercados menores a preocupa-
ção deles leva a entender que a intenção é apenas con-
seguir colocar todos os produtos nas prateleiras.
Frente a isto, é necessário reduzir a propaganda ou

reajustá-la para informar os males que o produto oferece
e seu verdadeiro valor calórico que atualmente contri-
bui para o agravamento do quadro de prevalência da
obesidade presente no país, contribuindo para o acu-
mulo anormal ou excessivo de gordura corporal a partir
da idade tenra da infância e comprometendo assim a
qualidade de vida.
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