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Resumo
Objetivo - Avaliar a influência da mídia sobre os produtos alimentícios ofertados ao público infantil. A formação dos hábitos alimentares
é importante para o crescimento de um indivíduo, cujo processo se inicia desde o nascimento. Inúmeros anúncios transmitidos na televisão
têm grande poder de persuasão sobre o público infantil. Métodos – Aplicabilidade de um questionário alimentar on-line, com o propósito
de obter informações sobre os produtos alimentícios influenciados pela mídia oferecido ao público infantil e a influência da mídia sob a
criança. Resultados – Os alimentos mais consumidos pelas crianças foram, 32% salgadinhos, 22% bolachas, 20% leite fermentado, 
12% sucos, 7% refrigerantes, 2% bolos industrializados e 5% achocolatados. Conclusão – A mídia tem um alto poder de influência na
vida das pessoas, principalmente nas crianças que estão em formação e são incapazes de detectar as estratégias de marketing. 

Descritores: Marketing; Influência da mídia; Ingestão de alimentos

Abstract
Objective – To assess the influence of the media on food products offered to children. The formation of eating habits is important for
the growth of an individual, whose process starts from birth. Countless television advertisements have great persuasive power over
children. Methods – Applicability of an online food questionnaire, with the purpose of obtaining information about food products in-
fluenced by the media offered to children and the influence of the media on children. Results – The foods that are most consumed by
children were 32% snacks, 22% biscuits, 20% fermented milk, 12% juices, 7% soft drinks, 2% industrialized cakes and 5% chocolate
drinks. Conclusion – The media has a high power to influence people's lives, especially children who are in training and are unable
to detect marketing strategies. 

Descriptors: Marketing; Media influence; Food intake

Introdução
A formação dos hábitos alimentares é de extrema im-

portância para o crescimento de um indivíduo, cujo pro-
cesso se inicia desde o nascimento, através dos pais, pri-
meiros responsáveis pela formação destes hábitos, eles
vão gradualmente sendo adaptados (Milani, et al 2015).1

Os padrões alimentares das crianças vêm sofrendo
alterações, com o crescimento de produtos fornecidos
pela indústria alimentícia, trazendo uma nova visão de
‘’vantagens’’ ao consumidor através de facilidades no
transporte, armazenamento, no preparo e até de con-
sumo, aumentando o vínculo entre mídia e consumi-
dores infantis e seus pais (Mello, et al 2016).2

Dentre todas as mídias veiculadoras de publicidade,
a televisão é a mais significativa, com poder de forte
impacto sobre o consumidor em nível coletivo em de-
corrência do uso de três elementos para transmitir sua
mensagem: o som, a imagem e o movimento, captando
a atenção do consumidor com maior facilidade e ade-
são, além de serem mais presentes nas residências (Hen-
riques, et al 2012).3

A publicidade para este grupo vulnerável, conta com
diversos atrativos para seduzir esse consumidor, dando
poder de persuasão e obtenção de reconhecimento.
Nos dias atuais, o tempo em que as crianças passam
em frente à TV cresce de forma considerável, um hábito
sedentário que influencia diretamente a ausência de

atividade física e a má alimentação, uma das causas
que gera a obesidade infantil, já que a grande maioria
das propagandas vem contribuindo para um ambiente
“obesogênico”, valorizando os alimentos altamente ca-
lóricos e pouco nutritivos e dificultando escolhas mais
saudáveis (Oliveira, Poll, 2016).4

A presente pesquisa teve como objetivo em avaliar a
influência da mídia sobre os produtos alimentícios ofer-
tados ao público infantil.

Métodos
O estudo foi realizado com a aplicabilidade de um

questionário alimentar on-line, composto por 13 ques-
tões de múltipla escolha, elaborado pela plataforma
Google®� forms (APÊNDICE), com o propósito de avaliar
a influência da mídia sobre os produtos alimentícios
consumidos pelas crianças na faixa etária de 4 a 6 anos
e a influência da mídia nesse consumo alimentar. A
abordagem foi executada de forma eletrônica evitando
contato com os indivíduos devido a pandemia do CO-
VID-19. Essa análise de resultados foi mediante sub-
missão e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa
Plataforma Brasil com o número de CAAE 43144
720.1.0000.5512. Todos os voluntários receberam o
Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE)
(ANEXO).
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Resultados 
A amostra foi constituída por 52 questionários, res-

pondidas pelos pais de crianças na faixa etária de 4 a 6
anos. Foram excluídos 11 questionários por não per-
tencerem a faixa etária solicitada, sendo considerado
apenas 41 amostras das quais 51,2% das crianças são
do sexo masculino (n=21) e 48,8% do sexo feminino
(n= 20), a média da faixa etária em anos foi de 5±1,24.
A partir da análise dos dados obtidos observou-se que

no período entre segunda a sexta-feira, 41,5% das crian-
ças assistem televisão entre 2-3 horas por dia, 26,8%
assistem mais que 3 horas por dia, 19,5% assistem entre
1 a 2 horas e 12,2% assistem menos que 1 hora.
Entretanto aos fins de semana a exposição a essa mí-

dia é menor, o tempo gasto em frente à televisão se-
gundo os pais 34,1% responderam de 2 a 3 horas,
24,3% de 1 a 2 horas por dia, 22,1% mais que 3 horas
por dia e 17,1% os que assistem menos que 1 hora é
apenas 2,4% dessa faixa etária não assistem televisão
durante o sábado e o domingo (Tabela 1). 
Na presente pesquisa foi observado que 63% das

crianças realizam frequentemente as refeições diante
da TV, 12% relataram que sempre e 24% informaram
que nunca possuíram tal hábito (Gráfico 1). Ao rela-
cionar se as propagandas alimentares voltadas para o
público infantil influenciam na qualidade da alimenta-
ção do filho 42,3% responderam que talvez, 36,5%
responderam que sim e 21,2% responderam que não.
Na análise dos produtos mais solicitados pelos filhos

na hora das compras no supermercado (Gráfico 2), os
resultados apontam 32% para os salgadinhos, 22% bo-
lachas, 20% leite fermentado, 12% sucos, 7% refrige-
rantes, 2% bolinhos e 5% achocolatados, segundo os
pais/responsáveis 19,5% foram vistos nas propagandas.

Discussão
No estudo realizado de Mas, et al (2017), avaliaram

a relação da televisão, estado nutricional e o consumo
alimentar de crianças, apontam que 78,4% das crianças
relataram assistir de 4 horas ou mais de televisão diária.
Ainda segundo os autores na comparação entre os in-
divíduos que assistem a menos de 4 horas ou 4 horas
ou mais de televisão diariamente, não observaram di-
ferenças estatísticas entre os dois grupos de estudo
quanto às características demográficas e de comporta-
mentos alimentares. Já em referência do estado nutri-
cional, indivíduos com 4 horas ou mais de televisão,
quando comparados àqueles com menos de 4 horas,
apresentaram valores superiores de excesso de peso e
excesso de adiposidade abdominal, no entanto, os au-
tores apontam não observarem diferença estatística
nesta associação. 
Santos (2019)5 relacionou o habito de realizar refei-

ções assistindo TV com hábitos não saudáveis, já que
pode atrapalhar na noção da quantidade de alimento
que está sendo ingerido, consequentemente interferindo
na percepção da saciedade podendo levar ao consumo
elevado de alimentos ou até mesmo na troca, fazendo
com que elas prefiram produtos com alto valor calórico,

ou seja, produtos ultraprocessados, além de aumentar
os beliscos, hábito este que está associado ao aumento
da ingestão energética total e de alimentos provenientes
de gordura. 
O Guia alimentar para crianças menores que 2 anos

desaconselha que as crianças sejam alimentadas en-
quanto há outros atrativos como brincar, assistir televi-
são ou mexer no celular, pois além de gerar desinteresse
na comida, elas comem de forma automática, sem pres-
tar atenção ao alimento, e consequentemente, pode
comer em excesso. Causando danos futuros, como
perda do controle do mecanismo de fome e saciedade,
além de ganho excessivo ou perda de peso (Brasil,
2019)6.
Segundo Ferruzzi, et al (2016)7, ressalva que a legis-

lação, até o momento, tem o objetivo de regulamentar
a publicidade e não de censurar ou proibir; de pretender
reter os possíveis abusos, para proteger os consumidores
quando necessário.
O Brasil possui leis federais, em relação às regula-

mentações estatais, que podem ser utilizadas para pro-
teger a população infanto-juvenil contra o marketing
agressivo de alimentos e bebidas que são prejudiciais
à saúde: Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e
o Código de Defesa do Consumidor (CDC). O Estatuto
da Criança e do adolescente mostra em seu 7ºartigo
que “a criança e o adolescente têm direito à proteção
à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas so-
ciais públicas que permitam o nascimento e o desen-
volvimento sadio e harmonioso, em condições dignas
de existência” (Brasil, 1990)8.
O projeto de lei 5.921/2001, determina a proibição

qualquer tipo de publicidade, especialmente as veicu-
ladas por rádio, televisão e internet, de produtos ou
serviços dirigidos à criança, no horário compreendido
entre 7 e 21 horas (Brasil, 2001)9. 
Em relação a programação televisiva, ao analisar o

que mais chama a atenção das crianças, os dados apon-
tam para os desenhos em 88%, 10% para as propagan-
das de brinquedos e somente 2% para sites de fabri-
cantes de alimento e brinquedo. Já segundo os pais, o
que mais atrai a atenção de seus filhos nas propagandas
são os alimentos correspondente à 46%, em seguida
os desenhos com 44% e 10% responderam que são as
cores e as letras da embalagem, e ainda diante os dados
da pesquisa 61% das crianças apresentam maior inte-
resse na aquisição do alimento, quando na embalagem
tem publicidade de personagens de desenhos animados,
super-herói ou programa preferido, no entanto 39%
dos pais relataram que as crianças não apresentaram
maior interesse.
Para Santos (2019)10, a influência da mídia nas esco-

lhas alimentares na infância, no ponto de vista dos pais
69% acreditam que os desenhos chamam mais atenção
dos filhos, 22% acham ser propaganda de brinquedos
e 9% acham que o que atrai a atenção são os aplicativos
de celular e joguinhos. Após os produtos serem anun-
ciados na TV 73,2% dos pais/responsável relatam que
as crianças pedem para comprá-los.
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Tabela 1: Tempo de exposição das crianças a TV no período de segunda a domingo

Horas 
assistidas de
televisão

Quantidade
de crianças
que assistem
de segunda a
sexta feira

% F M

Quantidade
de crianças
que assistem
fim de semana

% F M

Não assiste TV
nesses 
dias

<1 h/dia
1 a 2 h/dia
2 a 3 h/dia
>3 h/dia

0

5
8
17
11

0,0%

12,2%
19,5%
41,5%
26,8%

0

1
3
12
4

0

4
4
6
7

1

7
10
14
9

2,1%

17,5%
24%
34%
22,4%

0

1
3
12
4

0

4
4
6
7

Legenda: < menor que; > maior que; h horas
(AUTOR, 2021)

Gráfico 1. Refeições realizadas em frente a TV. (AUTOR, 2021) Gráfico 2. Solicitação de aquisição de alimentos/bebidas na hora das
compras. (AUTOR, 2021)

Henriques, et al (2012), referem que a oferta de brin-
des possui uma grande persuasão, uma vez que a
criança se sente recebendo um prêmio ao consumir tal
produto. Ainda apontam que na maioria das vezes, os
brindes são colecionáveis, estimulando ainda mais o
consumo destes produtos alimentícios.
Segundo Lopes, et al (2020)11, o  aumento do con-

sumo de alimentos ultraprocessados, são as principais
causas da pandemia atual de obesidade infantil, podem
promover desequilíbrios nutricionais além de contribuir
para o aparecimento de Doenças Crônicas Não Trans-
missíveis (DCNT), pois esses produtos são mais calóri-
cos, apresentam maior quantidade de açúcar, gorduras
totais e gorduras saturadas, sódio e possuem menor
teor de fibras e proteínas, quando comparados aos ali-
mentos in natura ou minimamente processados. 
No questionário aplicado no presente estudo, na sé-

tima questão procurou-se saber se o filho(a) tem o cos-
tume de acompanhar os pais no supermercado,
constan do-se que 73,2% das crianças costumam acom -
panhar os pais e 26,8% não acompanham. 
Resultados estes que diferem minimamente com os

estudos de Reis, et al (2018)12, onde concluíram que a
grande maioria dos filhos acompanham seus pais nas
compras dos supermercados, pelo menos uma vez ao
mês. Ainda é apontado no estudo citado que boa parte
dos produtos adquiridos pelas famílias tem por trás o
interesse e a opinião das crianças, como consumidores,
tornando-se assim um alvo acessível para as empresas,
visto que possuem facilidade de assimilação de con-
teúdos aos quais estão expostos.

No que tange a questão, se os pais costumam ler os
rótulos dos produtos alimentícios comprados, 73% re-
lataram que não tem o hábito de ler os rótulos e 27%
informaram que costumam ler os rótulos dos produtos
e ainda quando perguntado quem fazia as compras de
casas, chegou-se ao seguinte resultado: 83% dos
pais/responsáveis responderam que é a mãe a respon-
sável pelas compras, 12% responderam que é o pai por
último 5% responderam que são outros responsáveis.
Corroborando Reis, et al (2018), apresenta em seu

estudo que 80% relataram que são as mães as respon-
sáveis pelas compras da família e declaram ceder aos
pedidos dos filhos na hora da compra, ainda conforme
os autores, estas mães ainda relatam que é difícil para
os pais negarem os desejos de consumo dos filhos, es-
pecialmente quando se trata da compra de alimentos,
pois existe uma relação de afeto envolvida.
Analisando uma das questões presentes no questio-

nário do atual estudo que tem como objetivo saber se
os pais das crianças possuem o hábito de avaliar os ró-
tulos dos produtos na hora da compra 73,2% responde-
ram que não e 26,8% informaram que avaliam o rótulo.
Para Pereira, et al (2019)13, avaliar o rotulo e os in-

gredientes dos produtos alimentícios tem como função
proporcionar conhecimento, orientar o consumidor,
promover a escolha de alimentos mais saudáveis, além
de ajudar na decisão de compra do produto, pode ser
um instrumento capaz de promover a mudança no
comportamento.
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Em 2017 o Plenário do Conselho Nacional de Saúde
(CNS) aprovou adotar a rotulagem frontal dos alimentos,
uma estratégia que tem por objetivo levar ao consumi-
dor de forma mais clara a composição e as caracterís-
ticas do alimento (Pereira, et al 2021)14.
Segundo Reis, et al (2011)15, a política Nacional de

Alimentação e Nutrição (PNAN), reconhece a gravidade
da obesidade infantil e define um conjunto de ações,
no âmbito da saúde e de outros setores, para assegurar
ambientes propícios a padrões saudáveis de alimenta-
ção e nutrição para todos. 

Conclusão
Com base na pesquisa realizada, conclui-se que a

mídia tem um alto poder de influência na vida das pes-
soas, principalmente nas crianças que estão em forma-
ção e são incapazes de detectar as estratégias de mar-
keting. A legislação até o momento, tem por objetivo
regulamentar a publicidade, mas não de censurar ou
proibir; já o governo define conjuntos de ações tanto
no âmbito da saúde quanto em outros setores, com o
intuito de assegurar ambientes propícios a padrões sau-
dáveis de alimentação e nutrição para todos.
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