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RESUMO  

 

 

Após a Revolução Industrial, as formas de escolha, preparo e consumo dos 
alimentos mudaram. Deste modo, fatores como a mundialização dos 
ingredientes, a industrialização dos mesmos e a urbanização foram 
determinantes para a inserção das “dietas-afluentes” ou “dieta ocidental”. Esta 
transição nutricional é bancada pelo investimento das grandes corporações. 
Uma das formas que facilitou a entrada e disseminação desses novos hábitos 
foi por meio da cientifização dos meios de comunicação, introduzindo conceitos 
da psicologia nas propagandas e publicidades com o intuito de conhecer 
melhor o perfil dos consumidores, criando anúncios mais direcionados. A partir 
disto, as mensagens passaram a gerar desejos e a direcionar as necessidades 
de compra. Devido a isto, o papel dos principais órgãos reguladores da 
propaganda de alimentos no Brasil se faz cada vez mais necessário, pois os 
direitos do consumidor devem ser preservados. Dessarte, o objetivo dessa 
pesquisa buscou conhecer a influência da propaganda na mudança dos hábitos 
alimentares, observando seus principais órgãos regulamentadores no Brasil. A 
metodologia utilizada foi qualitativa, teórica, de abordagens exploratória 
bibliográfica, descritiva e explicativa. As mesmas ocorreram por meio de um 
estudo teórico dos temas, acompanhado da análise de uma propaganda, 
encontrada no Youtube e cinco peças publicitárias. Concluiu-se que existe uma 
influência da propaganda no comportamento do consumidor e no consumo. 
Assim sendo, o estudo demonstrou, mediante arcabouço teórico e análises, 
como a psicologia mudou a abordagem das propagandas e publicidade e como 
a transição alimentar foi afetada pela indústria do consumo, tendo os novos 
estímulos publicitários como aliados. Também se fez necessário o 
conhecimento sobre o papel dos principais órgãos reguladores da propaganda 
de alimentos no Brasil.  
 
 

Palavras-chave: Hábitos; Alimentação; Influência; Propaganda; 
Regulamentação. 
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1. INTRODUÇÃO 

A sociedade de consumo teve seu marco inicial com a Revolução 

Industrial, primeiramente verificado na Inglaterra. Com a chegada das fábricas 

e da produção em grande quantidade, isto resultou em uma variedade na 

oferta, incluindo novas oportunidades para a compra. Com o aumento da 

competitividade do mercado percebeu-se a necessidade na sofisticação dos 

mecanismos do marketing para convencer o consumidor a comprar mais 

(NISHIYAMA, 2010).  

Segundo o site Meu bolso feliz, “a propaganda, muitas vezes, induz as 

pessoas a hábitos de consumo e de vida não compatíveis com a realidade”. 

Para este site, o consumo de alimentos ricos em gordura e açúcar é induzido 

pela propaganda.  

Sabe-se que o excesso de consumo de alimentos ricos em açúcares, 

sódio, gorduras e o aumento da demanda de fast foods devido à falta de 

tempo, a rotina de trabalho e aos novos hábitos alimentares das últimas 

gerações têm trazido consequências (GARCIA, 2003). A má alimentação é o 

reflexo desta nova rotina.  

Segundo a pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE, em 2013, 32,3% dos brasileiros com idade inferior a dois anos, 

consumiam refrigerantes ou sucos artificiais e 60,8% consomem biscoitos, 

bolachas ou bolos. 

É certo de que, para Garcia (2003), a publicidade de alimentos está 

diretamente associada às mudanças de hábitos alimentares. Da mesma forma, 

o site Plugcitários1 afirma que existem centros especializados em pesquisa do 

comportamento humano, no qual estudos da psicologia são aplicados para 

auxiliar as agências de publicidade e seus clientes a criarem uma campanha 

publicitária mais focada a partir do comportamento do usuário dos seus 

produtos.  

                                                           
1
 No artigo “A influência da publicidade no comportamento humano”, publicado em 4 de agosto de 2014, 

por Ana Luiza Nogueira. 



De acordo com Josué Brazil2, segundo o site Destrave3, hoje há uma 

sociedade mais voltada para o consumo do que há alguns anos. Ele também 

acredita que os jovens desta sociedade são seduzidos “pela grande oferta de 

produtos, marcas e serviços”. Segundo este mesmo site, “estudos apontam 

que, com o surgimento das novas tecnologias e das facilidades de compra, as 

gerações Y e Z movimentam cerca de 2,5 bilhões de dólares todos os anos”.  

Portanto, essa pesquisa possui como objetivo geral conhecer a influência 

da propaganda na mudança dos hábitos alimentares, observando seus 

principais órgãos regulamentadores no Brasil. E os objetivos específicos 

buscam: 

a) Identificar as mudanças de hábitos alimentares; 

b) Perceber a influência da propaganda no comportamento do consumidor; 

c) Destacar o papel dos principais órgãos reguladores da propaganda de 

alimentos no Brasil. 

A metodologia utilizada foi a pesquisa qualitativa, teórica. As abordagens 

foram: exploratória de fundo bibliográfico, descritiva e explicativa. Contém uma 

análise mais aprofundada da propaganda Tio da Sukita e uma mais sucinta de 

cinco peças publicitárias da mesma empresa, baseada em conceitos trazidos 

por Filippi e Benedetti (2014), Boaski (2010), Calazans (2006) e Burrowes 

(2005). Sendo que dos primeiros autores, em 2014, utilizou-se os conceitos de 

Gade (1998). Já na última autora foram empregados conceitos dela mesma, de 

Aldrighi (1989) e Sant‟Anna (1973).  

Essa amostra foi escolhida por ser uma propaganda que marcou os anos 

90 e por se tratar de uma propaganda de alimentos. O tema também 

permanece bastante atual e desperta curiosidades sobre como a propaganda 

influencia nos hábitos do consumidor. 

Quanto a estruturação, esse trabalho está organizado em cinco capítulos, 

sendo três para o referencial teórico. O primeiro capítulo do referencial teórico 
                                                           
2
 Josué Brazil é publicitário e professor de publicidade e propaganda da Universidade de Taubaté 

(UNITAU).  

3
 Artigo “O poder persuasivo da propaganda”, escrito por Alessandra Borges. 



descreve sobre as mudanças dos hábitos alimentares. Nele serão 

referenciadas as mudanças alimentares ocorridas a partir da Revolução 

Industrial, nas quais a praticidade e rapidez se tornaram parte da 

comensalidade contemporânea. Este fenômeno tem sido acompanhado de 

uma dieta com excesso de consumo de alimentos com grande densidade 

energética, contendo alto teor de gordura e açúcares e pela diminuição do 

consumo de carboidratos complexos. Sem falar do aumento do uso de 

industrializados. 

O segundo capítulo discorre sobre a influência da propaganda no 

comportamento do consumidor. Destaca-se a explanação sobre técnicas da 

psicologia que são utilizadas em propagandas e publicidades. Também há 

análises de uma propaganda e de peças publicitárias da mesma empresa. 

No terceiro e último capítulo foi abordado sobre o papel dos principais 

órgãos reguladores da propaganda de alimentos no Brasil, sendo eles: o 

Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária (CONAR), a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), o Código de Ética da Associação de 

Profissionais de Propaganda (APP) e o Governo. 

Destacando a importância deste estudo, faz-se essencial dizer que, existe 

uma necessidade de se conhecer as estratégias utilizadas para influenciar no 

comportamento do consumidor. Primeiramente para que hajam propagandas 

melhor destinadas ao público-alvo; depois, para que os órgãos reguladores 

percebam as lacunas que ainda existem na legislação, buscando saná-las; por 

fim, conscientizar a população e os profissionais da área para evitar abusos e 

manipulações indiscriminadas ou despercebidas.  

 

 

 

 

 

 



2.  REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. MUDANÇA DOS HÁBITOS ALIMENTARES  

O alimento atende às necessidades fisiológicas básicas, mas também 

está sujeito a tabus culturais, de crenças - podendo agregar pessoas e unir 

costumes. A partir disso, muitas descobertas técnico-científicas ocorreram até 

os dias de hoje e estas são responsáveis pelo progresso e modificação dos 

costumes alimentares como:  

O aparecimento de novos produtos; a renovação de técnicas 
agrícolas e industriais; as descobertas sobre fermentação; [...] 
avanços na genética, que permitiram aprimorar o cultivo de plantas e 
a criação de animais; a mecanização agrícola; e ainda o 
desenvolvimento dos processos técnicos para conservação de 
alimentos (MONDINI; MONTEIRO,1994 apud FRANÇA et al., 2012, 
p. 2). 

Segundo França et al. (2012), a história da alimentação nacional é 

atingida em vários aspectos pela Revolução Industrial, principalmente no 

desenvolvimento das indústrias alimentares, antes, os alimentos eram 

plantados, fabricados e colhidos artesanalmente; depois, passaram a ser 

produzidos por poderosas fábricas.  

A industrialização provocou modificações importantes no quadro 
distributivo da mão de obra, com redução das ocupações nos setores 
extrativos e da agricultura. Deve-se ainda acrescentar que a televisão 
contribui para a delimitação do estilo de vida ocidental, mediante 
aumento do consumo difundido pelo marketing (TARDIDO; FALCÃO, 
2006, p.1). 

Podemos ver que a industrialização e hoje a urbanização são fatores 

determinantes no processo de transformação do estilo de vida mundial e da 

busca da sociedade por praticidade, inclusive na alimentação. Garcia (2003) 

acredita que: 

Influenciadas pelos avanços tecnológicos na indústria de alimentos e 
na agricultura e pela globalização da economia, as práticas 
alimentares contemporâneas têm sido objeto de preocupação das 
ciências da saúde desde que os estudos epidemiológicos passaram a 
sinalizar estreita relação entre a dieta – afluente - e algumas doenças 
crônicas associadas à alimentação, motivo pelo qual o setor sanitário 
passou a intervir mudanças nos padrões alimentares (GARCIA, 2003, 
pg. 2). 

Para Garcia (2003), a dieta-afluente são todas aquelas que apresentam 

excesso de consumo de alimentos com grande densidade energética, ricos em 

gordura e açúcar refinado simples e diminuição no consumo de carboidratos 



complexos (que são fontes importantes de fibras). Garcia (2003) chama esse 

modo de vida urbano de comensalidade contemporânea, caracterizado pela 

escassez de tempo no preparo e consumo de alimentos, com a inserção de 

produtos com técnicas para tornar mais ágil seu preparo e postergar sua 

conservação, a variedade de itens alimentares e a internacionalização dos 

mesmos, o deslocamento das refeições, pela crescente oferta de preparações 

e utensílios transportáveis, pelo arsenal publicitário associado aos alimentos, 

pela flexibilização dos horários para comer e a individualização deste rito. As 

consequências disso podem ser vistas no aumento do consumo dos lanches 

rápidos, comprometendo o valor nutricional das refeições e a sua qualidade. 

Outro fator pode ser visto é a substituição de alimentos feitos em casa e com 

menor uso de produtos industrializados por maiores porções em fast food e 

com pouco teor nutritivo. 

A alimentação de hoje é profundamente diferente dos nossos 
antepassados, que viviam em contato com a natureza, alimentando-
se de tudo que ela lhes oferecia: animais abatidos (carne), frutas, 
gramíneas, folhas, raízes etc. Atualmente, diante da variedade de 
facilidades que a indústria alimentícia provê, associada à falta de 
tempo e a praticidade que é fornecida, é possível delinear e 
caracterizar os novos hábitos alimentares da população brasileira. 
(MEZOMO, 2002 apud FRANÇA et al., 2012. p. 2). 

De acordo com Oliveira e Mony (1997), citado em França et al. (2012), a 

ausência da tradição local à gastronomia, a predileção da quantidade em 

detrimento da qualidade e do sabor são parte da mentalidade moderna global e 

da cultura dos fast foods. As modificações foram feitas não só na cultura, mas 

no entendimento do que é alimentar-se e para que se faz, além da 

compreensão de que hábitos ruins trarão consequências ruins. Segundo 

Tardido e Falcão (2006), o conceito de transição nutricional se dá através das 

"mudanças dos padrões nutricionais, modificando a dieta das pessoas e se 

correlacionando com mudanças sociais, econômicas, demográficas e 

relacionadas à saúde". O que Monteiro, Mondini e Costa. (2000), citado por 

França et al. (2012), chama abaixo de “dieta ocidental”, Garcia (2003) chama 

de “dieta-afluentes”. 

A transição nutricional ocorrida neste século resultou na chamada 
“dieta ocidental” caracterizada pelos altos teores de gorduras, 
principalmente de origem animal, de açúcares e alimentos refinados e 
baixos teores de carboidratos complexos e fibras (MONTEIRO; 
MONDINI; COSTA, 2000 apud FRANÇA et al., 2012, pg. 4).  



Entretanto, Francischi et al. (2000), apontado em França et al. (2012), 

ressalta que na Europa e nos países asiáticos essa transição nutricional 

ocorreu diferentemente da maioria dos países do ocidente, sendo de forma 

gradual. Garcia (2003) também aponta isso quando diz que é possível haver 

“mais ou menos resistência, dependendo da cultura alimentar e da 

consolidação de suas práticas estabelecidas e simbolicamente valorizadas”. 

Um exemplo interessante é o da Índia. Lá não se come carne de vaca, pois é 

um animal considerado sagrado, por isso, segundo o site do jornal Estadão, do 

dia 14 de abril de 2014, uma grande rede americana de fast food abriu a sua 

primeira loja vegetariana em Amritsar – Índia.  

Pode-se ver também no documentário da Ver TV, Debate: A Publicidade 

de Alimentos Voltada para Crianças, na menção feita ao outro documentário, 

MAP, foi possível perceber o quanto as crianças têm sido diretamente afetadas 

pelo padrão consumista alimentício. Foi referido também sobre o consumo 

precoce de alimentos com baixa fibra e rico em gorduras, sódio e açúcares que 

são oferecidos e consumidos pelos próprios pais e sobre o uso indiscriminado 

de consumo destes alimentos.  

Outro fator percebido, por meio dos dados do documentário MAP, é que 

em restaurantes de fast food a palavra açúcar é substituída por carboidratos. O 

que, de certa forma, disfarça a quantidade contida de açúcares nos alimentos. 

Já que, segundo a mesma fonte, o consumo excessivo de açúcar contribui para 

a morte de 35 milhões de pessoas por ano no mundo.  

Para o filósofo e sociólogo Alejandro Calvillo Unna4, no documentário 

MAP, acha difícil estabelecer uma concorrência com estas grandes empresas, 

que investem milhões em publicidade e que se encontram por todo lado, quer 

na televisão, nas ruas, nas casas, outdoors, internet, entre outros; torna-se 

inviável. De acordo com Garcia (2003), “a difusão da ciência nos meios de 

comunicação e o uso do discurso científico na publicidade de alimentos 

também exercem seu papel no cenário das mudanças alimentares”. São 

incentivos inseridos nessas propagandas que instigam o consumo. 

                                                           
4 Diretor do El Poder del Consumidor - México 



Pressionadas pelo poder aquisitivo, pela publicidade e praticidade, as 
práticas alimentares vão se tornando permeáveis a mudanças, 
representadas pela incorporação de novos alimentos, formas de 
preparo, preparo, compra e consumo (GARCIA, 2003, pg. 3). 

Quanto a isto, Calazans (2006) apresenta os testes feitos por Jim Vicary 

por meio da taquioscópio projetando no filme Picnic, em 10 de junho de 1956, a 

cada cinco segundos a frase Beba Coca-Cola, em uma velocidade de 1/3.000 

de segundos cada vez. Foi alegado que as vendas aumentaram em 57,7% 

durante o intervalo. Perceba que as palavras foram projetadas tão rapidamente 

que seria impossível para a mente consciente enxergá-las. Estas associações 

feitas pelo cérebro acontecem no inconsciente, por isso, as crianças passam 

em frente a um fast food e associam às empresas a brincadeira, pedindo para 

entrar.  

Entendendo a perspectiva de Calazans (2006), pode-se afirmar que o 

aumento do consumo e as mudanças ocorridas no comportamento do 

consumidor estão associados à questão de estímulo no inconsciente. Em 

contraponto às questões subliminares trazidas por esse autor, há também a 

perspectiva de Ann Cooper, que no documentário MAP, que atribui o consumo 

excessivo desses alimentos ao vício de crianças e adultos por alimentos com 

alto teor de açúcar, gordura e sal.  

O Teach - Make a difference: Targeting Children With Treats (2012), 

exposto no documentário MAP, acrescenta que existe muito investimento por 

trás de toda essa mudança de hábitos, pois no ano em que foi produzido, o 

governo dos E.U.A. gastava cerca de U$ 51 milhões para divulgar hábitos 

alimentares saudáveis e prática de exercícios físicos. Enquanto U$ 1,6 bilhões 

é o valor gasto pela indústria alimentícia em marketing de produtos 

hipercalóricos e pouco nutritivos. Pode-se perceber que os estímulos são 

patrocinados e tem influenciado na decisão e comportamento do consumidor.  

Com o fim de explicitar melhor, no capítulo seguinte, será estudado como 

a propaganda influencia no comportamento do consumidor, por meio de uma 

análise de uma propaganda para que fique clara a participação de métodos da 

psicologia na decisão de compra do consumidor. 

 



2.2.  A INFLUÊNCIA DA PROPAGANDA NO COMPORTAMENTO DO 

CONSUMIDOR 

A forma como a sociedade tem caminhado e as mudanças que tem 

ocorrido, principalmente na abordagem ao consumidor, Giddens (1992) apud 

Sampaio (2009), vê como uma interconexão entre a natureza e o formato da 

modernidade que só podem ser compreendidos com as instituições de 

comunicação, sendo consideradas como instâncias formativas da sociedade 

moderna, ao promoverem uma experiência mediada como condição do viver 

contemporâneo. Por isso, as propagandas, publicidade e meios de 

disseminação da informação tem um papel importante no comportamento do 

consumidor, e isso será comprovado no decorrer do capítulo.  

De acordo com Calazans (2006), produtos são inseridos em novelas, 

filmes, entre outros para atribuir ao produto as características dos 

personagens. Qualquer pessoa que se identifique com a pessoa do 

personagem, sente-se seduzido em ter o produto, tornando-o como símbolo de 

qualidade para o consumidor.  

Mantendo essa perspectiva, Alex Bogusky5, no documentário Muito Além 

do Peso, diz que quando uma criança está assistindo TV, está tendo uma babá 

eletrônica. Ele diz que com a TV trouxemos mais uma pessoa para nossa sala, 

mas ela não é qualquer pessoa, é um vendedor formado em Harvard.  

Similarmente Calazans (2006) afirma que há uma “relação de causa e 

efeito à televisão, unanimemente diagnosticado pelos psiquiatras japoneses, 

como consequência fisiológica da exposição ao sinal televisionado de rede”.  

Visto que os autores acima discutiram sobre os efeitos da televisão como 

meio de disseminação da informação, Gomes (2001) traz o viés da publicidade 

para explicar o significado e o papel dela na influência dos consumidores. A 

autora diz que a publicidade, em seu sentido mais amplo, sempre existiu e 

podemos vê-la quando havia persuasão de um homem a outro na venda de 

seus produtos, utilizando assim, uma técnica de comunicação para criar um 

hábito de consumo. Entretanto, a publicidade em seu sentido mais próximo do 
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atual, se iniciou na revolução industrial, quando a produção em massa gerou a 

necessidade de aumento na demanda já que havia excesso de oferta. 

Precisava-se de um instrumento que fomentasse a venda e que motivasse os 

consumidores a comprar. Por isso, as pessoas precisavam acreditar na 

prosperidade, daí criou-se a publicidade com sua nova conotação. 

Segundo Gomes (2001), visto que a prosperidade foi criada pela 

publicidade, ambas “são causa e efeito da revolução industrial”. Complementa 

ainda que locações em espaços comerciais em revistas e jornais foram às 

primeiras iniciativas para a atividade publicitária e para a comunicação em 

massa. O que a autora diz é coincidente ao exemplo fornecido por Calazans 

(2006) por meio da história do Marinheiro Popeye, que surgiu pela primeira vez 

no ano de 1929 (período pós-revolução industrial) na tira Thimble Theatre do 

jornal Nova York Evening Standard, descrita no jornal A Tribuna, de 11 de julho 

de 1987, em Santos. Nela afirmava-se: 

Segundo o publicitário Jorge Abid, [...] o marinheiro Popeye, que 
ajudou o governo americano a acelerar o consumo de uma 
supersafra de espinafre. As crianças, que não eram muito chegadas 
às verduras em geral, passaram a acreditar que ficariam fortes como 
o Popeye, se comessem espinafre como ele comia (CALAZANS, 
2006, p. 197). 

Isso demonstra a capacidade de persuasão um personagem ou uma 

história pode ter na vida das pessoas.  

Em seguida, Gomes (2001) traz também o conceito de publicidade 

atualmente, um fenômeno social, que passou a ser conhecido a partir do 

século XX. Ela também acrescenta que são três os condicionantes técnicos da 

publicidade. 

Em primeiro lugar, é necessário ter um produto ou um serviço para 
oferecer ao mercado, em tal quantidade que sua promoção justifique 
o uso dos meios massivos. Em seguida, é necessário planejar, criar, 
produzir um anúncio ou um conjunto de anúncios, denominado de 
campanha. Em terceiro lugar, este anúncio ou campanha devem ser 
veiculados, isto é, inseridos em meios de comunicação, pagos por um 
patrocinador. A publicidade sempre virá identificada por esse 
patrocinador e também sempre ocupará um espaço delimitado como 
espaço comercial, mesmo que aconteça estar inserida num espaço 
alternativo, como uma telenovela ou num programa de auditório, 
como vem acontecendo ultimamente na televisão (GOMES, 2001, pg. 
6). 

 

Já a propaganda, para Gomes (2001), na perspectiva atual: 



Consiste num processo de disseminação de ideias através de 
múltiplos canais, com a finalidade de promover no grupo ao qual se 
dirige os objetivos do emissor, não necessariamente favoráveis ao 
receptor; o que implica, pois, um processo de informação e um 
processo de persuasão. Podemos dizer que propaganda é o controle 
do fluxo de informação, direção da opinião pública e manipulação - 
não necessariamente negativa - de condutas e, sobretudo, de 
modelos de conduta (GOMES, 2001, pg. 7). 

Gomes (2001) complementa ainda com o conceito de Edwards (apud 

GOMES, 2001), para quem, a “propaganda é a expressão de uma opinião por 

indivíduos ou grupos, deliberadamente orientada a influir opiniões ou ações de 

outros indivíduos ou grupos para fins predeterminados”. 

A autora também lista três condicionantes técnicas da propaganda, estes 

são: 

Em primeiro lugar, é necessário ter uma ideia ou uma doutrina a 
oferecer ao público ou a um indivíduo, em tal quantidade que sua 
promoção justifique o uso dos meios massivos. Em seguida, é 
necessário planejar, criar e produzir a informação persuasiva que se 
quer difundir com o intento de reforçar ou modificar comportamentos 
ideológicos (religiosos, políticos ou mesmo filosóficos). Em terceiro, 
esta informação de caráter persuasivo deve ser veiculada, isto é, 
inserida em meios de comunicação, não necessariamente em forma 
de anúncios, mas (é aí que vem a diferença básica da publicidade) 
pode vir sem identificação do promotor e não ocupando um espaço 
formal como é o da publicidade: a propaganda pode vir inserida ou 
travestida em reportagens, editoriais, filmes, peças de teatro, artes 
plásticas e até em educação: nas salas de aula, através da seleção 
ou enfoque de conteúdos didáticos (GOMES, 2001, pg. 7). 

Entendidos os conceitos e percebendo que ambos são formas de 

comunicação persuasiva e possuem uma capacidade informativa, observando 

que a publicidade tem um caráter comercial; enquanto a propaganda, 

ideológico, faz-se necessária uma maior explicação do que se considera por 

persuasão. Para isso, Gomes (2001) deu preferência à definição de Roiz 

(1994) que diz de forma generalizada que: 

Persuasão é o intento de convencer com razões a alguém a fim de 
que acredite ou faça algo. Nesta perspectiva geral, persuadir é, pois, 
convencer alguém com razões e argumentos para que acredite em 
algo (afetando no nível psicossocial das atitudes e valores) ou que 
realize uma ação (compre, vote, assista a um comício ou modifique 
suas atitudes sobre algum aspecto da realidade: produto comercial, 
ideias políticas ou religiosas) (ROIZ, 1996 apud GOMES, 2001, p.4). 

De certa forma, Calazans (2006) explica como a persuasão acontece por 

meio da citação de Demócrito (400 a.C.) de que “nem tudo o que é perceptível 

pode ser claramente percebido”.  



Essa persuasão entra nas propagandas e publicidades por meio da 

psicologia e, Filippi e Benedetti. (2014), traz como forma de tornar-se mais 

competitivo: 

Em um mundo cada vez mais competitivo pela atenção do 
consumidor, os profissionais de publicidade passaram a utilizar 
conceitos psicológicos para despertar o desejo de compra nas 
pessoas sabendo que elas possuem necessidades como alimentar-
se, vestir-se, entre outras (FILIPPI; BENEDETTI, 2014, p. 8). 

De acordo com Adriana Boaski (2010)6, o uso da psicologia na 

publicidade se iniciou na década de 20 – já Calazans (2006) atribui o início das 

influências e intervenções psicológicas muito antes -, e neles havia anúncios 

que exaltavam o produto com adjetivos e palavras que prendiam a atenção do 

público, fascinando-os. Mas esse método não era capaz de persuadir o 

consumidor, com isso, conceitos da psicologia foram empregados. Investigar o 

comportamento do consumo, modos de influenciar comportamentos, crenças, 

tendências, motivações foram aspectos cabidos à psicologia analisar para 

entender as variáveis. Segundo a autora, para atender as necessidades do 

consumidor, segmentar o mercado não é suficiente; pois o que impulsiona o 

consumo de determinado produto ou marca ainda não estava evidente.  

Filippi e Benedetti (2014) afirma que antes de se publicar anúncios deve-

se conhecer a mente do consumidor para despertar seu interesse e atrair sua 

atenção, tudo isso por meio do estudo do comportamento e da psicologia. 

Marshall McLuhan, segundo o Calazans (2006), diz que “os anúncios não são 

endereçados ao consumo consciente”, mas vão, em doses homeopáticas, 

persuadindo o consumidor atingindo o inconsciente, “com o fito de exercer um 

feitiço hipnótico”. Em Calazans (2006), está descrito que, para Ahmed 

Channouf (2000) se identificou a “possibilidade de perceber sem consciência”. 

Dando continuidade, Boaski (2010) apresenta quatro fatores que afetam 

diretamente o consumo: motivação - compreendê-la permite ao publicitário 

desenvolver argumentos persuasivos para a venda, fazendo com que o 

indivíduo crie um vínculo com o produto; necessidade - tem a ver com o 

“despertar” do emocional (tem a ver com a tensão que se sente para desvendar 

o que o indivíduo é, o que ele quer mostrar ser e o que ele anseia se tornar; 
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tem a ver com encontrar-se pertencente a algo), cognitivo (estimular o 

consumo pela lembrança que a marca ou o produto pode trazer ou trouxe em 

outro momento) e fisiológico (através das necessidades se produz o consumo). 

A necessidade consiste em fatores essenciais para a sobrevivência humana, 

entretanto, muitas vezes a palavra está associada a desejo, que por sua vez 

“são padrões criados na mente do indivíduo para estimular o consumo”. 

Sant‟anna (1973 apud FILIPPI; BENEDETTI, 2014) acrescenta que desejo é 

uma preferência, “é expressão consciente da necessidade, ou seja, ele surge 

depois de termos” a identificado “levando as pessoas a escolherem a forma 

como satisfarão” a ela utilizando a imitação e a empatia como fatores de 

influência.  

Outro fator trazido por Boaski (2010) é a personalidade - cada indivíduo 

tem a sua, são “características do indivíduo que determinam a forma como este 

reage ao ambiente em que está inserido”. A mesma é analisada para que as 

comunicações sejam planejadas de forma eficaz no lançamento do produto 

com o propósito de que seja aceito pelos potenciais consumidores. Foram 

classificados alguns tipos de consumidores: inovadores ou entusiastas (tem 

prazer de explorar novidades e são os que provam e aprovam os produtos); 

adeptos iniciais ou visionários (primeiros compradores dos produtos, quando 

lançados no mercado, extremamente exigentes, são pessoas que gostam de 

se destacar e mostrar conhecimento de novidades); maioria inicial ou 

pragmáticos (são aqueles que consomem quando obtém informações 

confiáveis sobre o produto; seu objetivo é consumir, não revolucionar); maioria 

tardia ou conservadores (são pessimistas em relação ao novo, aguardam a 

fixação do produto no mercado antes de consumi-los); retardatários ou céticos 

(consumidores críticos e apegados a tradição e só aderem às novidades 

quando são obrigados ou quando não há outras opções); e a percepção, neste 

a autora não divulgou dados mais específicos sobre ele.  

De acordo com Armando Sant‟Anna (1973), citado por Filippi e Benedetti 

(2014), a atitude, ao invés de percepção, estaria como um desses fatores 

individuais na tomada de decisão na compra. Nele o autor traz que através do 

conhecimento das atitudes pode-se modificar o comportamento do consumidor. 

Segundo ele, “em propaganda, a atitude pode ser entendida como uma 



predisposição a ação, na intenção de compra, e comportamento é a tradução 

desta intenção em ação”. 

Complementando o que disse Boaski (2010), Burrowes (2005) afirma que, 

a publicidade é ativada para atender a uma demanda do marketing. Mas é o 

marketing que será o responsável por estabelecer objetivos de mercado e de 

comunicação a serem atingidos. Antes de se criar uma peça publicitária ou 

uma campanha há um planejamento de marketing e de comunicação que 

definem as linhas mestras que seguirão no momento da realização do trabalho 

criativo, tais como: “público-alvo (idade, sexo, escolaridade, renda, perfil 

psicológico, localização geográfica, nível cultural), linguagem, aspectos do 

produto a serem salientados e evitados etc”.  

A propaganda deve partir de predisposições básicas do consumidor – 
suas crenças e saberes, seus sentimentos e emoções, suas 
preferências – e produzir uma mensagem que alimente suas 
expectativas e estimule seu desejo. Dada a oportunidade, o desejo 
ativado deverá se exercer pela compra (ALDRIGHI, 1989 apud 
BURROWES, 2005, p. 4). 

Compreendendo que, segundo Burrowes (2005), o momento do consumo 

é posterior à compra, pois o consumidor usa o produto, só então avalia se o 

mesmo atendeu as suas expectativas. Com a satisfação do consumidor, há 

uma disposição favorável para receber novas mensagens, oferecendo uma 

experiência positiva e favorecendo uma atitude positiva à marca. A 

comunicação contínua publicitária age na formação do hábito, que leva a 

fidelização do consumidor (ALDRIGHI, 1989 apud BURROWES, 2005, p. 5).  

Por causa disso, Patrícia Burrowes (2005) acredita que persuasão não 

ocorre no encontro com a mensagem, mas está em todo o processo. 

A própria experiência de consumo é mediada pela comunicação, que 
teria primeiro produzido um território favorável e em seguida 
funcionaria como um ponto de apoio e aprovação da compra. Além 
disso, a “oportunidade de consumo” é ela mesma, trabalhada para 
favorecer a associação do produto/marca a experiências positivas: 
pensemos na atmosfera lúdica e controlada dos shopping centers, na 
organização das prateleiras nos supermercados (guloseimas à 
frente), no esmero das vitrines e layouts das lojas (que em muitas 
redes inclui um perfume suave e característico) (ALDRIGHI, 1989 
apud BURROWES, 2005, p. 6). 



Segundo Burrowes (2005), ainda que os profissionais de propaganda 

desconheçam as técnicas da psicologia do consumidor, “as técnicas de criação 

e o método de trabalho, de fato, levam a que se almeje esse roteiro”.  

De acordo com Burrowes (2005), antes de se chegar à criação da 

mensagem é feito um trabalho de levantamento e elaboração das informações 

pela agência. Essas informações são repassadas por meio de um briefing, com 

a definição do público-alvo, o produto, o objetivo de comunicação, a estratégia, 

a linguagem, a mídia e outros dados relevantes. É através do briefing que os 

profissionais irão buscar um universo de referências para direcionar, de acordo 

com o target, com os elementos presentes, “o desejo para a aquisição do 

produto ou serviço”.  

Com base nas informações e por meio de livre associação de ideias, 
redator e diretor de arte vasculham aspectos do cotidiano, 
acontecimentos recentes, personagens da mídia, discursos correntes, 
necessidades psíquicas básicas, sentimentos comuns, valores 
tradicionais (mesmo a atitude questionadora nos jovens é uma 
tradição), grupos de influência e de pressão, procurando associar a 
eles as características do produto (ou marca, ou serviço) que será 
anunciado (BURROWES, 2005, p. 6-7). 

Burrowes (2005) ainda ressalta que o consumidor não sai ou faz suas 

atividades em busca de anúncios, por isso a propaganda tem que fazer com 

que as pessoas a percebam (chamar a atenção), sejam fisgadas por seus 

conteúdos (atenção dirigida) e gerar necessidade ou desejo que leve a ação 

(convicção). 

A tarefa da criação é encontrar uma solução para um problema 
específico de comunicação, que por sua vez atende a um objetivo 
específico de marketing – e para isso precisa vencer as resistências 
do potencial consumidor (BURROWES, 2005, p. 7).  

Para a resistência do consumidor, segundo Sampaio (2003), conforme 

Burrowes (2005, p.7), precisa-se criar uma solução inesperada, surpreendente, 

de fácil compreensão e que não fuja do universo de referência do consumidor, 

abrangendo desde o repertório linguístico até o de valores e conhecimentos. O 

que se deseja é criar uma mensagem que provoque envolvimento do 

consumidor, buscar uma identidade. Tudo isso evitando expor o público-alvo a 

desconfortos e a questionamentos inconvenientes ou brechas.  

Na contradança da publicidade o primeiro passo é capturar pela 
sensação, e em seguida conduzir pela emoção, pelo humor e pela 
argumentação. É necessário encontrar o equilíbrio entre a emoção e 



a razão; o aspecto emocional é o que se engancha com o potencial 
consumidor (sua insegurança, suas aspirações e sonhos, seu eu 
ideal, identificação, projeção etc.); o aspecto racional liga-se mais à 
apresentação do produto (preço, utilidade, funcionamento, tecnologia, 
assistência) e, muitas vezes serve de álibi para uma decisão 
emocional. A dosagem de razão/emoção também será determinada 
de acordo com o produto/serviço que se deseja vender e a que 
público (BURROWES, 2005, p. 7). 

Gade (1998 apud FILIPPI; BENEDETTI, 2014) acredita que o estudo da 

psicologia do consumidor auxilia na melhor eficácia do desenvolvimento de 

estratégias de marketing e “que o comportamento é uma manifestação externa 

de processos psicológicos internos, de respostas aos estímulos que são 

recebidos, processados e transformados em informações aprendidas”. Ela 

também caracteriza as etapas de percepção e processo de informação do 

consumidor: 

I – Exposição aos estímulos: os anúncios são responsáveis por gerar 

estímulos; 

II – Atenção: ocorre quando os “estímulos são levados ao cérebro para serem 

decodificados” fazendo com que o indivíduo foque em algo, esse algo lhe envia 

mais estímulos, cujas variáveis utilizadas são a frequência da exposição, 

intensidade e novidade. “A atenção se torna seletiva conforme o grau de 

necessidade do consumidor. Se ele não precisa ou não quer algo que passa no 

comercial de televisão, ele muda de canal até a propaganda passar”; 

III – Interpretação: depois de decodificado na etapa de atenção, a informação é 

interpretada, passando a possuir significado para o consumidor, que avalia as 

informações.  

Similarmente Gitlin (2003), segundo estava escrito em Burrowes (2005), 

propõe que o fascínio da relação com a mídia se dá por meio da experiência de 

ver, ouvir e sentir. Seria a satisfação da ânsia “por sensações e emoções que a 

própria torrente produz”. A experiência é o que a publicidade busca para atrair 

e persuadir os consumidores, mobilizando sensação, emoção e a razão com o 

intuito de associá-los a percepções e afetos positivos. A experiência da 

comunicação publicitária está associada a práticas comuns na tentativa de 

direcioná-las a um território favorável ao contato com o produto.  



Correspondentemente, Calazans (2006) afirma que os anúncios 

publicitários são desenhados para serem lidos em um ou dois segundos. Assim 

como cartazes e outdoors são programados e diagramados para a leitura 

instantânea. Por isto, para se conseguir produzir um anúncio torna-se essencial 

descobrir como atrair a atenção do cliente em potencial, o expor a estímulos e 

ainda fazer com que haja algum tipo experiência. 

Já Paulo Jacobina (1996)7 explicará sobre os modos de publicidade 

enganosa, trazendo uma diferente perspectiva, utilizando a forma implícita da 

mensagem para fazer com que o consumidor agregue valor ao produto e a 

marca: 

Existem três modalidades de publicidade enganosa por omissão: [...] 
as reticências, isto é, a veiculação de uma mensagem incompleta [...] 
as alegações implícitas que são aquelas afirmações que, embora não 
constem expressamente do texto publicitário, se podem deduzir, pelo 
contexto ou por indução [...] o consumidor é levado a acreditar nisto, 
pelo que fica implícito no texto (CALAZANS, 2006, p. 128). 

Essa forma implícita, por meio da fala, na propaganda, ou utilizada nos 

textos das peças, segundo a semiótica de Greimas8 são:  

[...] “atos de linguagem”, que são a manipulação, por meio da fala, de 
um sujeito por outro sujeito com competência verbal. São uma forma 
de programação no discurso que persuade, convence, leva a aceitar 
o argumento e agir, uma forma implícita e pressuposta de 
manipulação que constitui a “competência modal do sujeito” e é 
subliminar (CALAZANS, 2006, p. 135). 

Confirmando o que Greimas afirma, Calazans (2006) traz o conceito de 

subtexto, que “é o que está implícito no texto, nas entrelinhas, [...] aparece nos 

gestos, nas atitudes e na postura dos personagens ou subentendido na fala”. 

Para o autor, o subtexto é aquilo que não está trocado em palavras, mas 

implícito nos textos. Segundo ele, os atores e escritos se aprofundam no 

subtexto, mesmo que ele nem sempre seja percebido pelo público. A partir 

isso, podemos afirmar que as propagandas e publicidades influenciam no 

comportamento do consumidor, utilizando estratégias de psicologia para 

persuadir. Segundo Deleuze e Guattari (1997 apud BURROWES, 2005, p. 8), 

“o desejo flui por um leito preparado”, não por algo natural. 
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Este, quando ocorrer, já não será uma experiência original, que 
poderia se conectar livremente a uma multiplicidade de saberes, 
intuições, experimentos singulares, pois todos esses elementos foram 
anteriormente ativados e organizados pela propaganda 
(BURROWES, 2005, p. 7). 

A propaganda não age sozinha como remetente de mensagens e 

produtos, mas está acompanhada das assessorias de imprensa, promoção de 

vendas e as relações públicas9. Também não podemos esquecer que o 

governo e as leis têm o papel de proteger os consumidores, para que os 

mesmos tenham seus direitos de seleção e escolha garantidos. Por isto se tem 

a necessidade de regulação da propaganda.  

Compreendendo o quanto a propaganda influencia no comportamento do 

consumidor, precisa-se mensurar quais os limites dados pela legislação 

brasileira frente à propaganda e às mensagens publicitárias de alimentos no 

país. No capítulo abaixo foi buscado compreender quem são e quais as 

estratégias dos principais órgãos reguladores de propaganda de alimentos no 

Brasil. Será feita também considerações sobre a incipiência da legislação 

brasileira frente às técnicas empregadas pelas propagandas, publicidades e 

anúncios.  

 

2.3.  PAPEL DOS PRINCIPAIS ÓRGÃOS REGULADORES DA PROPAGANDA 

DE ALIMENTOS NO BRASIL 

 

Devido à percepção de poderio que a publicidade e a propaganda 

possuem na influência do comportamento do consumidor, como vimos nos 

capítulos anteriores, órgãos reguladores e leis foram sancionados para controle 

dos profissionais e das práticas publicitárias. Caio Domingues10 afirma que 

caso houvesse a ausência total de regulamentação no país, isso permitiria 

“práticas desordenadas em prejuízo da sadia competição entre anunciantes e 

agredindo os justos direitos do consumidor”, por isto se faz necessário 
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regulamentar. Entretanto, deve ser feito por profissionais específicos da área 

para não se perder “a função, o valor e as sutilezas da publicidade comercial”.  

Abaixo iremos conhecer os principais órgãos, suas principais formas 

legais para regulamentação por meio dos artigos que tenham importância no 

ambiente de publicidade de alimentos para crianças e adolescentes, já que os 

mesmos são mais vulneráveis, como foi explicitado nos capítulos anteriores.  

2.3.1. Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária (CONAR) 

O CONAR, Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, criado 

em 1978, como seu nome já diz, por meio da autorregulamentação, estabelece 

“normas éticas aplicáveis à publicidade comercial” para conscientização da 

necessidade de autodisciplina e controle das propagandas. Entre elas é 

importante ressaltar os artigos que se aplicam a regulamentação das 

propagandas alimentares para crianças e adolescentes: 

Segundo o exposto na seção 1: 

Artigo 1º - Todo anúncio deve ser respeitador e conformar-se às leis 
do país; deve, ainda, ser honesto e verdadeiro (BRASIL, 1978, pg. 2). 

Como podemos ver, no capítulo II - intitulado de Princípios Gerais - 

contido na seção 1 – Respeitabilidade diz: 

Artigo 20 - Nenhum anúncio deve favorecer ou estimular qualquer 
espécie de ofensa ou discriminação racial, social, política, religiosa ou 
de nacionalidade (BRASIL, 1978, pg. 4). 

Na seção 3 – Honestidade está descrito: 

Artigo 23 - Os anúncios devem ser realizados de forma a não abusar 
da confiança do consumidor, não explorar sua falta de experiência ou 
de conhecimento e não se beneficiar de sua credulidade (BRASIL, 
1978, pg. 4). 

Já na seção 11 direcionado a crianças e jovens: 

Artigo 37 - No anúncio dirigido à criança e ao jovem: 

a. dar-se-á sempre atenção especial às características psicológicas 
da audiência alvo; 

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; 

f. o uso de menores em anúncios obedecerá sempre a cuidados 
especiais que evitem distorções psicológicas nos modelos e impeçam 
a promoção de comportamentos socialmente condenáveis; 

g. qualquer situação publicitária que envolva a presença de menores 
deve ter a segurança como primeira preocupação e as boas maneiras 
como segunda preocupação (BRASIL, 1978, pg. 8). 

 

Vale acrescentar, o conceito das palavras anúncio, produto e consumidor; 

encontrados na autorregulamentação proposta pelo CONAR: 

Artigo 18 - Para os efeitos deste Código: 

a. a palavra anúncio é aplicada em seu sentido lato, abrangendo 
qualquer espécie de publicidade, seja qual for o meio que a veicule. 
Embalagens, rótulos, folhetos e material de ponto de venda são, para 
esse efeito, formas de publicidade. A palavra anúncio só abrange, 
todavia, a publicidade realizada em espaço ou tempo pagos pelo 
Anunciante; 

b. a palavra produto inclui bens, serviços, facilidades, instituições, 
conceitos ou ideias que sejam promovidos pela publicidade; 

c. a palavra consumidor refere-se a toda pessoa que possa ser 
atingida pelo anúncio seja como consumidor final, público 
intermediário ou usuário (BRASIL, 1978, pg. 4). 

 

O artigo 44, capítulo III, nomeado de categorias especiais de anúncios, 

revela que algumas categorias de anúncios consideradas importantes pela sua 

repercussão no indivíduo ou na sociedade estão sujeitas a regras especiais, 

além das normas gerais do Código.  

Devido ao tema desse estudo, será mantido apenas o Anexo H, pois 

retrata mais especificamente os preceitos pelos quais a propaganda, 

publicidade e promoção de alimentos são regidas. 

ANEXO H - Produtos Alimentícios 

Além de atender aos preceitos gerais deste Código, os anúncios de 
produtos alimentícios: 

1. Devem se restringir às normas de seu licenciamento pelas 
autoridades competentes. 

2. Não devem associar o produto alimentício a produtos fármaco-
medicinais ou dietéticos. 

3. Devem deixar bem claro, na embalagem, a qualidade, natureza e 
tipo de alimento e o emprego de aditivos ou preservativos artificiais, 
quando for o caso. 



4. Devem deixar expressos, quando possível, o valor nutricional e 
calórico do produto anunciado. 

5. Devem indicar claramente, na embalagem, se se trata de produto 
natural ou artificial (BRASIL, 1978, pg. 15). 

 

Importante acrescentar que existem punições, caso essas 

regulamentações não sejam cumpridas. Isto pode ser visto no Capítulo V – 

Infrações e Penalidades, artigo 50 (BRASIL, 1978, pg. 11). 

2.3.2. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 

2.3.2.1. Consulta Pública Nº 71 de 10 de novembro de 2006 

A Consulta Pública nº 71 de 10 de novembro de 2006, feita pela ANVISA 

– Agência Nacional de Vigilância Sanitária, com autorização de publicação pelo 

Diretor-Presidente Dirceu Raposo de Mello no dia 13 de novembro de 2006 no 

Diário Oficial da União, especifica qual o tipo de aplicabilidade para a sua 

aprovação, definindo o escopo o qual irá abraçar. O artigo 1º, do Regulamento 

inserido no Anexo, discorre abaixo sobre a aplicação das ofertas e divulgações 

pelas promoções, publicidades e propagandas de alimentos. 

Art. 1º Este regulamento se aplica à oferta, propaganda, publicidade, 
informação e a outras práticas correlatas cujo objeto seja a 
divulgação ou promoção de alimentos com quantidades elevadas de 
açúcar, de gordura saturada, de gordura trans, de sódio e de bebidas 
com baixo teor nutricional, quaisquer que sejam as formas e meios de 
sua veiculação, sem prejuízo do que particularmente se estabeleça 
para determinados tipos de alimentos por meio de legislação 
específica (BRASIL, 2006, pg. 2). 

Já nos dois parágrafos do artigo 1º é dito que as normas descritas nessa 

Consulta Pública não se aplicam a rotulagem dos alimentos nem nos alimentos 

descritos abaixo:  

§ 2º - Também não se aplica às frutas, verduras e legumes frescos, 
refrigerados e congelados; carnes frescas, refrigeradas e congeladas; 
leite e iogurte, bem como às bebidas alcoólicas, aos aditivos 
alimentares e aos coadjuvantes de tecnologias (BRASIL, 2006, pg. 3). 

No decorrer do artigo 2º do regulamento muitos conceitos são expostos 

para aclarar qual o entendimento do Governo, no qual a sociedade e afins 

devem se basear, para estabelecer um parâmetro de autorregulamentação 

para as propagandas em geral. 



No Título I, inserido nos Requisitos Gerais, artigo 2º, Incisos III ao VI a 

Consulta Pública traz o parâmetro pelo qual as empresas devem obedecer no 

tocante ao limite máximo de açúcar, gordura saturada, gordura trans e sódio.  

O artigo 3º traz um enfoque nas informações exigidas para que haja a 

divulgação e a promoção dos alimentos e bebidas citados no caput do Artigo 

1º. Nele estão contidos incisos e alíneas que descrevem a forma como as 

informações devem ser divulgadas: oral, escrita ou impressa. 

O artigo 4º diz que: 

Na oferta, propaganda, publicidade e outras práticas correlatas cujo 
objeto seja a promoção dos alimentos com quantidade elevada de 
açúcar, de gordura saturada, de gordura trans, de sódio e de bebidas 
com baixo teor nutricional, é exigido: 

I – Que a sua realização seja direta e verdadeira, de forma a 
evidenciar o caráter promocional da mensagem; 

II – Que sejam facilmente distinguíveis como tais, não importando a 
sua forma ou meio utilizado; 

III - Que seja(m) veiculado(s) alerta(s) sobre os perigos do consumo 
excessivo desses nutrientes por meio da(s) seguinte (s) mensagem 
(s), aplicável(s) de acordo com os casos descritos abaixo: 

a) Este alimento possui elevada quantidade de açúcar. O consumo 
excessivo de açúcar aumenta o risco de desenvolver obesidade e 
cárie dentária. 

b) Este alimento possui elevada quantidade de gordura saturada. O 
consumo excessivo de gordura saturada aumenta o risco de 
desenvolver diabetes e doenças do coração. 

c) Este alimento possui elevada quantidade de gordura trans. O 
consumo excessivo de gordura trans aumenta o risco de desenvolver 
doenças do coração. 

d) Este alimento possui elevada quantidade de sódio. O consumo 
excessivo de sódio aumenta o risco de desenvolver pressão alta e 
doenças do coração (BRASIL, 2006, pg. 4). 

No artigo 5º estão todas as práticas que devem ser vedadas nas 

publicidades, propagandas e afins, das quais os objetivos sejam a promoção 

de alimentos e bebidas citados no caput do artigo 1º. Tais como:  

I - Informar ou sugerir que qualquer tipo de alimento seja completo 
nutricionalmente ou que supra todas as necessidades nutricionais dos 
seres humanos, excetuando-se o leite materno quando consumido 
até seis meses de idade; 

II - Informar ou sugerir que o consumo do alimento constitui-se em 
garantia para uma boa saúde, inclusive no que diz respeito às 
expressões que caracterizem estes como fundamentais ou essenciais 
para o crescimento e desenvolvimento de crianças, excetuando-se o 



leite materno; e salvo quando aprovado por órgão competente ou 
disposto em regulamento técnico específico; 

III - Desestimular de qualquer forma o aleitamento materno exclusivo 
até os seis meses de idade e complementar até os dois anos de 
idade ou mais; 

IV - Fazer qualquer tipo de comparação com o leite materno; 

V - Encorajar práticas e estilos de vida que estimulem situações 
perigosas ou potencialmente prejudiciais à saúde, da mesma forma 
que é vedado desencorajar aqueles considerados benéficos à saúde; 

VI - Desencorajar o consumo de alimentos considerados saudáveis, 
principalmente no que diz respeito aos vegetais frescos, tais como: 
cereais integrais, frutas, legumes, verduras e leguminosas; 

VII - Informar ou sugerir que alimentos que possuam em sua 
composição nutrientes e fibras alimentares adicionados 
intencionalmente possam atuar como substitutos de alimentos que os 
possuam naturalmente em sua composição; 

VIII - Estimular ou encorajar o consumo excessivo dos alimentos com 
quantidades elevadas de açúcar, de gordura saturada, de gordura 
trans, de sódio e de bebidas com baixo teor nutricional; 

IX - Utilizar expressões ou sugerir de qualquer forma que o alimento é 
saudável ou benéfico para a saúde, quando este for classificado com 
quantidades elevadas de açúcar, de gordura saturada, de gordura 
trans, ou de sódio e bebidas com baixo teor nutricional: 

a) a proibição de que trata este inciso também diz respeito à 
associação do consumo desses alimentos a outros considerados 
saudáveis, tais como frutas, legumes e verduras, à prática de 
atividades esportivas e ou olímpicas, além da sua apresentação como 
parte importante ou indispensável de uma alimentação ou refeição 
saudável. 

X - Informar ou sugerir que alimentos com quantidades elevadas de 
açúcar, de gordura saturada, de gordura trans, de sódio e de bebidas 
com baixo teor nutricional possam substituir uma refeição, salvo 
quando aprovado por órgão competente ou disposto em regulamento 
técnico específico: 

a) também, será vedado, nos casos dos alimentos acima citados em 
que estes constituam conjuntos de alimentos, e, ainda, sejam 
considerados como componentes principais. 

XI - Explorar o medo ou a superstição, que se aproveite da deficiência 
de julgamento e experiência da criança; 

XII – Explorar negativamente a confiança especial que as crianças 
depositam em seus pais, educadores, irmãos e 
personalidades/personagens que possuam grande aceitabilidade por 
estes grupos populacionais; 

XIII - Encorajar direta ou indiretamente crianças a persuadir seus pais 
e outros a adquirir ou consumir os alimentos e as bebidas citadas no 
caput do art. 1º; 

XIV – Informar ou sugerir que a pessoa ao adquirir para a criança os 
alimentos ou bebidas mencionadas no caput, é mais atenciosa, 
amorosa ou de qualquer outra forma melhor do que aquele que não o 
faz; bem como apresentar a pessoa que não o adquire com aspectos 
ou características negativas (BRASIL, 2006, pg. 6). 



No artigo 6º, Título II, classificado como Requisitos para Propaganda, 

Publicidade ou Promoção destinada às crianças, fica estabelecido o veto de 

publicidades, propagandas e promoções dos alimentos, citadas no artigo 5º, 

inciso VIII, utilizando figuras, desenhos, personalidades e personagens que 

sejam conhecidos e admirados pelo público-alvo.  

O artigo 7º, pertencente ao mesmo título, diz que a propaganda, 

publicidade ou promoção em rádio e em televisão dos alimentos citados no 

artigo 5º, inciso VIII, somente poderá ser transmitida entre às vinte e uma e às 

seis horas.  

No artigo 8º diz que estes mesmos alimentos não podem ter qualquer tipo 

de publicidade, propaganda ou promoção “em instituições de ensino infantil ou 

fundamental e em outras entidades públicas ou privadas destinadas a fornecer 

cuidados às crianças”. No artigo 15, incentivos financeiros ou materiais 

condicionados à aquisição de alimentos às instituições de ensino de qualquer 

natureza ou nas outras entidades citadas no artigo 8º são vedados. 

O artigo 9º proíbe a divulgação de brindes, prêmios, bonificações e 

apresentações especiais condicionadas à aquisição de alimentos “com 

quantidades elevadas de açúcar, de gordura saturada, de gordura trans, de 

sódio e bebidas de alto teor nutricional, bem como o conjunto ao qual eles 

pertencem”. O artigo 10 complementa que seja vetado, inclusive o 

merchandising, “em brinquedos, filmes, jogos eletrônicos, páginas de internet, 

veículo ou mídia”. Sendo que no artigo 11 também se impede “a produção de 

material educativo direcionado à criança que incluam ou façam qualquer tipo de 

alusão” esses alimentos e no artigo 12 (encontrado no título III, em Requisitos 

para distribuição de amostras grátis, cupons de descontos, patrocínios, e 

outras atividades promocionais) amostras grátis, realização de degustação e 

distribuição de cupons de desconto também são detidos.   

O artigo 13, também pertencente ao título III, diz que: 

No caso de concessão de patrocínios por fornecedores ou 
distribuidores de alimentos a qualquer tipo de atividade educacional 
ou esportiva, não é permitida a realização de propaganda, 
publicidade e promoção durante a realização destes ou em qualquer 
outra atividade de divulgação que esteja relacionada a alimentos com 
quantidades elevadas de açúcar, de gordura saturada, de gordura 



trans, de sódio e de bebidas com baixo teor nutricional (BRASIL, 
2006, pg. 7). 

O artigo 14 diz não ser permitido também a realização de programas de 

incentivo educacional ou esportivo que apresentem os alimentos citados no 

artigo 13 como prêmio, bonificação, brinde, ou qualquer outra forma de 

benefício.  

O Artigo 16 traz que deverão ser observados, nos incisos abaixo, os 

requisitos para as campanhas sociais divulgadas ao público, através de 

materiais informativos, por meio de distribuidores ou fornecedores de 

alimentos. 

I - Não é permitida a menção de nomes de alimentos na divulgação 
da campanha social, que deverá ter como único objetivo informar 
ações de responsabilidade social da empresa; 

II – É vedado informar a respeito de campanha social na propaganda, 
na publicidade, na promoção de alimentos (BRASIL, 2006, pg. 7). 

Por fim, no artigo 19 diz que a inobservância das normas estabelecidas 

nesta Consulta Pública configura infração sanitária nos termos da Lei nº. 6.437, 

de 20 de agosto de 1977 (lei que estabelece as sanções respectivas em 

relação às infrações à legislação sanitária federal, e dá outras providências), 

sem prejuízo do cumprimento das demais normas aplicáveis. 

2.3.2.2. Resolução 24/2010 

A Resolução 24/2010 foi publicada em 29 de junho de 2010, no Diário 

Oficial da União (D.O.U.), pela ANVISA, a Resolução da Diretoria Colegiada - 

RDC nº 24, de 15 de junho de 2010, a qual “dispõe sobre a oferta, propaganda, 

publicidade, informação e outras práticas correlatas cujo objetivo seja a 

divulgação e a promoção comercial de alimentos considerados com 

quantidades elevadas de açúcar, de gordura saturada, de gordura trans, de 

sódio, e de bebidas com baixo teor nutricional”.  

Essa Resolução foi adotada para informar ao Congresso Nacional que o 

Regulamento Técnico instituído a partir do Anexo I da Portaria nº 354 da 

ANVISA, chamada de Consulta Pública nº 71/2006, de 11 de agosto de 2006, 

republicada no DOU de 21 de agosto de 2006. A Resolução ANVISA nº 24, de 

15 de junho de 2010, foi publicada no Diário Oficial da União, na Seção 1 – nº 

122, no dia 29 de junho de 2010, página 46. Em suma, essa Resolução é a 



confirmação de aprovação, como Regulamento Técnico, da Consulta Pública 

nº 71 de 10 de novembro de 2006, citado no subparágrafo acima. Neste 

subcapítulo iremos citar e comparar as alterações existentes na consulta 

pública para que ela fosse aprovada enquanto resolução. 

Foi acrescentado nas Definições o conceito de aditivo alimentar, 

coadjuvante de tecnologia, além de pequenas alterações nos conceitos de 

amostra grátis, bonificações/brinde/prêmio, consumidor e guias alimentares 

para a população brasileira.  Aspectos técnicos como a especificação de 

tamanho e fonte das apresentações escritas e das mensagens publicitárias, 

além da descrição das características de uma apresentação oral, de uma peça 

publicitária impressa, rádio e locução foram removidos. 

Na Consulta Pública nº 71 havia a definição de promoção, mas na 

Resolução nº 24 houve a substituição da definição para promoção comercial. 

Abaixo se pode ver a Consulta Pública nº 71, e logo após será exposto o novo 

conceito trazido pela Resolução nº 24: 

XXVIII - PROMOÇÃO é o conjunto de atividades e técnicas 
informativas e de persuasão, utilizadas por empresas responsáveis 
pela produção, manipulação, distribuição e comercialização de 
alimentos, ou por veículos de comunicação e agências de publicidade 
com o objetivo de divulgar ou tornar mais conhecida ou prestigiada, a 
imagem de determinada marca, produto, serviço, evento, ideia ou 
instituição (BRASIL, 2006, p. 4). 

Passando a ter como definição na Resolução nº 24 de 15 de junho de 

2010: 

XXX - PROMOÇÃO COMERCIAL é o conjunto de atividades 
informativas e de persuasão procedente de empresas responsáveis 
pela produção ou manipulação, distribuição e comercialização com o 
objetivo de induzir a aquisição ou venda de um determinado produto 
(BRASIL, 2010, p. 7). 

Na mesma Resolução foram inseridos três artigos: 

Art. 8º É obrigatória a veiculação do alerta a que se refere o artigo 6º 
em amostras grátis de alimentos com quantidades elevadas de 
açúcar, de gordura saturada, de gordura trans, de sódio, e de bebidas 
com baixo teor nutricional, bem como em cupons de desconto para a 
promoção desses alimentos.  

Art. 9º Todo material publicitário referente ao patrocínio de 
fornecedores ou distribuidores dos alimentos com quantidades 
elevadas de açúcar, de gordura saturada, de gordura trans, de sódio, 
e de bebidas com baixo teor nutricional deve veicular o alerta exigido 
pelo art. 6º.  



Art. 10. A divulgação de programas ou campanhas sociais que 
mencionem nome/marcas dos alimentos com quantidades elevadas 
de açúcar, de gordura saturada, de gordura trans, de sódio, e de 
bebidas com baixo teor nutricional, ou que tenham por objetivo a 
promoção comercial desses alimentos deve observar todas as 
disposições desta resolução, inclusive quanto ao alerta exigido pelo 
art. 6º (BRASIL, 2010, p. 10). 

No 6º artigo está contido: 

Art. 6º Na oferta, propaganda, publicidade e outras práticas correlatas 
cujo objetivo seja a promoção comercial dos alimentos com 
quantidade elevada de açúcar, de gordura saturada, de gordura trans, 
de sódio e de bebidas com baixo teor nutricional, é exigido:  

I - Que a sua realização seja direta e verdadeira, de forma a 
evidenciar o caráter promocional da mensagem;  

II - Que sejam facilmente distinguíveis como tais, não importando a 
sua forma ou meio utilizado;  

III - Que seja(m) veiculado(s) alerta(s) sobre os perigos do consumo 
excessivo desses nutrientes por meio da(s) seguinte (s) mensagem 
(s), aplicável(s) de acordo com os casos descritos abaixo:  

a) O (nome/ marca comercial do alimento) contém muito açúcar e, se 
consumido em grande quantidade, aumenta o risco de obesidade e 
de cárie dentária.  

b) O (nome/ marca comercial do alimento) contém muita gordura 
saturada e, se consumida em grande quantidade, aumenta o risco de 
diabetes e de doença do coração.  

c) O (nome/ marca comercial do alimento) contém muita gordura 
trans e, se consumida em grande quantidade, aumenta o risco de 
doenças do coração.  

d) O (nome/ marca comercial do alimento) contém muito sódio e, se 
consumido em grande quantidade, aumenta o risco de pressão alta e 
de doenças do coração.  

IV - Quando o alimento ou o conjunto a que ele pertença possuir 
quantidade elevada de dois ou mais nutrientes, deverá ser aplicado o 
seguinte alerta cumulativamente em relação aos nutrientes: O (nome/ 
marca comercial do alimento ou conjunto) contém muito (a) 
[nutrientes que estão presentes em quantidades elevadas], e se 
consumidos (as) em grande quantidade aumentam o risco de 
obesidade e de doenças do coração (BRASIL, 2010, p. 8). 

Não estão na Resolução nº 24 os seguintes incisos do artigo 5º da 

consulta pública: 

IV - Fazer qualquer tipo de comparação com o leite materno;  

V - Encorajar práticas e estilos de vida que estimulem situações 
perigosas ou potencialmente prejudiciais à saúde, da mesma forma 
que é vedado desencorajar aqueles considerados benéficos à saúde;  

VI - Desencorajar o consumo de alimentos considerados saudáveis, 
principalmente no que diz respeito aos vegetais frescos, tais como: 
cereais integrais, frutas, legumes, verduras e leguminosas (BRASIL, 
2006, p. 6). 



Além dos incisos: 

VIII - Estimular ou encorajar o consumo excessivo dos alimentos com 
quantidades elevadas de açúcar, de gordura saturada, de gordura 
trans, de sódio e de bebidas com baixo teor nutricional (BRASIL, 
2006, p. 6). 

Retirando também: 

XI - Explorar o medo ou a superstição, que se aproveite da deficiência 
de julgamento e experiência da criança;  

XII – Explorar negativamente a confiança especial que as crianças 
depositam em seus pais, educadores, irmãos e 
personalidades/personagens que possuam grande aceitabilidade por 
estes grupos populacionais;  

XIII - Encorajar direta ou indiretamente crianças a persuadir seus pais 
e outros a adquirir ou consumir os alimentos e as bebidas citadas no 
caput do art. 1º; 

 XIV – Informar ou sugerir que a pessoa ao adquirir para a criança os 
alimentos ou bebidas mencionadas no caput, é mais atenciosa, 
amorosa ou de qualquer outra forma melhor do que aquele que não o 
faz; bem como apresentar a pessoa que não o adquire com aspectos 
ou características negativas (BRASIL, 2006, p. 6). 

Na Consulta Pública nº 71, o título II – Requisitos para Propaganda, 

Publicidade ou Promoção destinada às crianças é constituído por seis artigos, 

sendo que todos eles foram excluídos da Resolução nº 24. Eles são: 

Art. 6º No caso de propaganda, publicidade ou promoção de 
alimentos com quantidades elevadas de açúcar, de gordura saturada, 
de gordura trans, de sódio e de bebidas com baixo teor nutricional, é 
vedado utilizar figuras, desenhos, personalidades e personagens que 
sejam cativos ou admirados por esse público alvo.   

Art. 7º A propaganda, a publicidade ou a promoção, em rádio e 
televisão, de alimentos com quantidades elevadas de açúcar, de 
gordura saturada, de gordura trans, de sódio e de bebidas com baixo 
teor nutricional somente poderá ser realizada entre as vinte e uma e 
às seis horas.   

Art. 8º É vedado realizar qualquer tipo de propaganda, publicidade ou 
promoção de alimentos com quantidades elevadas de açúcar, de 
gordura saturada, de gordura trans, de sódio e de bebidas com baixo 
teor nutricional, em instituições de ensino infantil ou fundamental e 
em outras entidades públicas ou privadas destinadas a fornecer 
cuidados às crianças.   

Art. 9º. É vedada a divulgação, direcionada à criança, de brindes, 
prêmios, bonificações e apresentações especiais, condicionadas a 
aquisição de alimentos com quantidades elevadas de açúcar, de 
gordura saturada, de gordura trans, de sódio e de bebidas com baixo 
teor nutricional, bem como os conjuntos aos quais eles pertençam.   

Art. 10. Não é permitida a realização de qualquer tipo de propaganda, 
publicidade ou promoção, inclusive merchandising, direcionada às 
crianças, de alimentos com quantidades elevadas de açúcar, de 



gordura saturada, de gordura trans, de sódio e de bebidas com baixo 
teor nutricional em brinquedos, filmes, jogos eletrônicos, páginas de 
internet, veículo ou mídia.   

Art. 11. É vedada a produção de material educativo direcionado às 
crianças que incluam ou façam qualquer tipo de alusão aos alimentos 
com quantidades elevadas de açúcar, de gordura saturada, de 
gordura trans, de sódio e bebidas com baixo teor nutricional (BRASIL, 
2006, p. 6-7).  

No Título III – Requisitos para distribuição de amostras grátis, cupons de 

desconto, patrocínio e outras atividades promocionais, contido na Consulta 

Pública nº 71, que possui cinco artigos muito interessantes, teve a sua 

representação retirada por completo da Resolução. Os mesmos estão abaixo: 

Art. 12. É vedada a distribuição de amostras grátis, realização de 
degustação e a distribuição de cupons de desconto no caso de 
alimentos com quantidades elevadas de açúcar, de gordura saturada, 
de gordura trans, de sódio e de bebidas com baixo teor nutricional.   

Art. 13. No caso de concessão de patrocínios por fornecedores ou 
distribuidores de alimentos a qualquer tipo de atividade educacional 
ou esportiva, não é permitida a realização de propaganda, 
publicidade e promoção durante a realização destes ou em qualquer 
outra atividade de divulgação que esteja relacionada a alimentos com 
quantidades elevadas de açúcar, de gordura saturada, de gordura 
trans, de sódio e de bebidas com baixo teor nutricional.   

Art. 14. Não é permitida a realização de programas de incentivo 
educacional ou esportivo que apresentem os alimentos com 
quantidades elevadas de gordura saturada, de gordura trans, de 
sódio e de bebidas com baixo teor nutricional, como prêmio, 
bonificação, brinde, ou como qualquer outra forma de benefício.   

Art. 15. É vedada a realização de programas que forneçam incentivos 
financeiros ou materiais condicionados à aquisição de alimentos às 
instituições de ensino de qualquer natureza ou outras entidades 
públicas ou privadas destinadas a fornecer cuidados às crianças.   

Art. 16. Os distribuidores ou fornecedores de alimentos que realizem 
campanhas sociais divulgadas ao público por meio de material 
informativo deverão observar os seguintes requisitos: I - Não é 
permitida a menção de nomes de alimentos na divulgação da 
campanha social, que deverá ter como único objetivo informar ações 
de responsabilidade social da empresa; II – É vedado informar a 
respeito de campanha social na propaganda, na publicidade, na 
promoção de alimentos (BRASIL, 2006, p. 7).    

O artigo 17 da Consulta Pública nº 71, removido da resolução da mesma 

forma. Ele estava inserido nas Disposições Finais e nele se diz que, os 

dispositivos da consulta pública aplicam-se aos materiais educativos, de 

qualquer forma, que “tratem de alimentos com quantidades elevadas de 

açúcar, de gordura saturada, gordura trans, de sódio e bebidas com baixo teor 

nutricional”. 



2.3.3. Associação de Profissionais de Propaganda (APP) 

A APP ou Associação de Profissionais de Propaganda, em 2014, publicou 

a revisão do chamado de Código de Ética dos Profissionais de Propaganda, 

criado em 1957, com o intuito de contribuir para a formação e o aprimoramento 

dos profissionais. Nele há definições de conceitos, normas e recomendações. 

Fala-se muito sobre o comportamento do publicitário no dia-a-dia, sobre 

princípios éticos que possibilitem um ambiente de respeito e a verdade entre os 

clientes, a profissão, seus profissionais e o produto das suas mãos. Esse 

material não especifica suas regulamentações à publicidade de alimentos para 

crianças e adolescentes, com isso, apenas alguns princípios serão trazidos por 

abrangerem uma conduta ética que pode ser aplicada inclusive em 

propagandas, publicidades e promoções de produtos alimentares para esse 

público-alvo.  

Interessante perceber que, neste trecho, o Código de Ética condena todo 

tipo de indução com relação aos usos e costumes prevalentes. Entretanto, o 

próprio conceito de propaganda e de publicidade, já citados nesse trabalho, 

utiliza a palavra persuasão como parte da sua descrição. 

Condenam os profissionais de publicidade toda forma de mistificação 
no trabalho publicitário, que deve ser claro e identificado como tal, 
respeitador dos usos e costumes prevalentes e livre de todo o tipo de 
induzimento (Código de Ética dos Profissionais de Publicidade, 2014, 
pg. 3). 

Outro trecho discutível é: 

Os profissionais de publicidade defendem a liberdade de mercado 
condenando toda forma de restrição, inclusive a governamental, por 
entenderem que o cidadão que recebe mensagens, escolhe bens e 
serviços ou opta por aderir a ideias livremente formuladas é o senhor 
do seu destino e o grande empreendedor do desenvolvimento 
econômico que gera bem-estar social (Código de Ética dos 
Profissionais de Publicidade, 2014, pg. 3). 

Como pode o profissional condenar toda forma de restrição justamente 

em um código de ética que diz, no trecho abaixo, se submeter à legislação e a 

princípios e normas? 

Primeiro – Reconhecem os profissionais da publicidade e 
comprometem-se a acatar o Código de Ética dos Profissionais de 
Propaganda aprovado em congresso da categoria realizado em 
outubro de 1957 e transformado, pelo art. 17 da lei 4.680/65, em 
princípios e normas orientadoras da atividade publicitária nacional; 



Segundo – Para atender às exigências éticas de um novo tempo 
iniciado com a revolução nos meios e formas de comunicação social, 
sem prejuízo do acatamento aos princípios que nasceram dos 
anseios de comportamento datados da metade do século passado, 
resolveram discutir e aprovar nova e complementar norma 
orientadora de comportamento ético, que se fundamenta nos 
seguintes pontos: (Código de Ética dos Profissionais de Publicidade, 
2014, pg. 3). 

2.3.4. Governo 

2.3.4.1. Lei Nº 8.069 de 13 de julho de 1990 

A Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990 dispõe do Estatuto da Criança e do 

Adolescente e traz outras providências. O artigo 9º diz que é dever do Estado 

garantir a implementação de uma alimentação saudável continuadamente.  

Art. 9º O poder público, as instituições e os empregadores propiciarão 
condições adequadas ao aleitamento materno, inclusive aos filhos de 
mães submetidas à medida privativa de liberdade. 

§ 1º Os profissionais das unidades primárias de saúde desenvolverão 
ações sistemáticas, individuais ou coletivas, visando ao 
planejamento, à implementação e à avaliação de ações de promoção, 
proteção e apoio ao aleitamento materno e à alimentação 
complementar saudável, de forma contínua (Incluído pela Lei nº 
13.257, de 2016) (BRASIL, 1990a, pg. 2-3). 

2.3.4.2. Lei Nº 8.078 de 11 de setembro de 1990 

Na Lei nº 8.078 de 11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a proteção 

do consumidor, pode ser visto no capítulo III – Dos Direitos Básicos do 

Consumidor que: 

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: 

IV - A proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos 
comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e 
cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e 
serviços (BRASIL, 1990b, pg. 2). 

A legislação é um meio de regulamentação da publicidade. No artigo 

acima podemos ver que um dos direitos básicos do consumidor é ter a 

proteção contra publicidade enganosa ou abusiva. 

Na seção III – Da Publicidade é dito: 

Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. 

§ 1° É enganosa qualquer modalidade de informação ou 
comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, 
por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em 
erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, 



quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados 
sobre produtos e serviços. 

§ 2° É abusiva, dentre outras a publicidade discriminatória de 
qualquer natureza, a que incite à violência, explore o medo ou a 
superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência 
da criança, desrespeita valores ambientais, ou que seja capaz de 
induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa 
à sua saúde ou segurança. 

§ 3° Para os efeitos deste código, a publicidade é enganosa por 
omissão quando deixar de informar sobre dado essencial do produto 
ou serviço (BRASIL, 1990b, pg. 7). 

 

No artigo 37, os adjetivos de uma publicidade que fere os direitos básicos 

do consumidor são melhores explicados. Fica claro que uma publicidade 

enganosa é aquela que omite ou altera alguma informação com o intuito de 

trazer ao entendimento do consumidor uma visão equivocada do produto ou 

serviço. O fato de ser abusiva está relacionado a inclusão de discriminação, 

violência, superstição, entre outras características que podem induzir ao 

consumidor a comportar-se de forma insegura ou não saudável por 

desconhecer os riscos dos seus atos. Importante ressaltar que se aproveitar do 

julgamento e inexperiência da criança é violar essa lei. Segundo Santos (2010 

apud SCHADECK; RODRIGUES, 2015) é justamente a idade o fator mais 

preponderante e fácil de identificar, pois por meio dela podemos delimitar 

capacidades psíquicas, nível de desenvolvimento fisiológico, capacidade 

cognitiva e intelectual da criança e “que a idade da criança influenciará sua 

relação com as marcas através do desenvolvimento das suas capacidades 

cognitivas”.  

Santos (2010 apud SCHADECK; RODRIGUES, 2015) analisa três níveis 

de idade observando como a criança avalia a marca ou o produto: 

A) Entre zero e 2 anos: O egocentrismo da criança impede que o 
produto seja entendido conforme seus atributos físicos, mas a partir 
das experiências sensoriais. A criança observa aquilo que o objeto 
faz, e entenderá o produto se puder tocá-lo, manipulá-lo e se tiver um 
relacionamento sensorial com ele.  

B) Entre 2 e 7 anos: Até os 4 anos o aprendizado da marca e do 
produto se processa de forma sensorial (aquilo que ela vê ou troca) e 
na base de atributos físicos - formas (redondas, angulosas, etc.), 
cores e textura (liso, áspero, etc.). [...]. Pelos 4 ou 5 anos, as crianças 
são capazes de identificar um nome de marca a partir de seus 
elementos figurados como o logotipo, a forma geral da palavra ou 
uma determinada letra permitirá a ela reconstruir o nome da marca (o 
"M" de McDonald's é um bom exemplo). A partir dos 6 anos as 



crianças são capazes de citar um nome de marca por cada categoria 
de produto, embora o valor semântico ou simbólico ligado ao nome 
lhe escapem.  

C) A faixa dos 7 aos 11 anos: Aos 7 anos a criança tem um bom 
conhecimento sobre as marcas e entende sua finalidade comercial. 
Entre os 7 e 8 anos elas estabelecem as categorias nas quais uma só 
marca constitui a sua representante ideal. Para elas existe a marca e 
„o resto‟. As crianças conhecem o conjunto de sinais constitutivos da 
marca e são capazes de decodificá-los e hierarquizá-los, legitimando 
sua credibilidade na marca. Entre os 9 aos 11 anos, com o domínio 
do raciocínio e da reflexão, a criança se torna capaz de hierarquizar, 
sintetizar e conceitualizar as aparências. Ela toma conhecimento do 
produto ou da marca sob as aparências externas, e é capaz de 
formular julgamento de dimensões mais abstratas. As experiências de 
consumo enriquecem sua percepção dos produtos e das marcas 
(SANTOS, 2010 apud SCHADECK; RODRIGUES, 2015). 

Observando essas conclusões de Santos (2010), juntamente com 

Schadeck e Rodrigues (2015), na citação abaixo, fica evidente o quanto as 

crianças são vulneráveis e como o “marketing infantil é o marketing 

desenvolvido para atrair, conquistar e fidelizar o consumidor infantil” 

(SCHADECK; RODRIGUES, 2015).  

As crianças consomem com a mesma intensidade um comercial e um 
desenho animado, que paralelamente provoca debates sobre o que é 
ou não validamente ético em publicidade e em propaganda televisiva 
para atrair as crianças, já que elas não possuem o discernimento de 
um adulto (SCHADECK; RODRIGUES, 2015, p. 630). 

No artigo abaixo, pertencente à seção IV – Das Práticas Abusivas, 

podemos ver mais claramente que a legislação considera prevalecer-se da 

fraqueza ou ignorância/inocência do consumidor como pratica abusiva.  

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre 
outras práticas abusivas: (Redação dada pela Lei nº 8.884, de 
11.6.1994) 

IV - Prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo 
em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para 
impingir-lhe seus produtos ou serviços (BRASIL, 1990b, pg. 7). 

Entendendo isso, porque a publicidade infantil não é considerada 

abusiva? Já que a publicidade se detém do seu crescente conhecimento e 

entendimento do mercado infantil para fazê-los cada vez mais consumidores? 

No capítulo VII (Vide Lei nº 8.656, de 1993) – Das Sanções 

Administrativas encontra-se: 

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter 
concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, 



baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e 
consumo de produtos e serviços. 

§ 1° A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
fiscalizarão e controlarão a produção, industrialização, distribuição, a 
publicidade de produtos e serviços e o mercado de consumo, no 
interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da 
informação e do bem-estar do consumidor, baixando as normas que 
se fizerem necessárias (BRASIL, 1990b, pg. 11). 

Segundo o descrito no capítulo VII, Das Sanções Administrativas, título II, 

“Das Infrações Penais”, dispostos nos artigos: 

Art. 63. Omitir dizeres ou sinais ostensivos sobre a nocividade ou 
periculosidade de produtos, nas embalagens, nos invólucros, 
recipientes ou publicidade: 

Pena Detenção de seis meses a dois anos e multa. 

Art. 67. Fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser 
enganosa ou abusiva: 

Pena Detenção de três meses a um ano e multa. 

Parágrafo único. (Vetado). 

Art. 68. Fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser 
capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou 
perigosa a sua saúde ou segurança: 

Pena Detenção de seis meses a dois anos e multa: 

Parágrafo único. (Vetado). (BRASIL, 1990b, pg. 13) 

Neles fica evidenciada a pena referente a todos que descumprirem a lei, 

demonstrando uma das funções do Estado na regulamentação das 

propagandas. 

 

2.3.4.3. Projetos de Lei Nº 5.921/2001 

Proposta pelo deputado Luiz Carlos Hauly, projeto que tramita desde 

dezembro de 2001, propõe acrescentar um parágrafo cujo objetivo é: 

§2ºA. É também proibida a publicidade destinada a promover a venda 
de produtos infantis, assim considerados aqueles destinados apenas 

às crianças. 

Essa proposta foi devolvida à Coordenação de Comissões Permanentes 

(CCP) em maio de 2016, sem ainda ser aprovada. 

O deputado traz como justificativa da sua lei o fato de outros países 

restringirem mais as propagandas, enquanto no Brasil, segundo ele, permite 

um liberalismo total em relação a essas práticas.  



 

2.3.4.4.  Projeto de Lei Nº 6.080/2005 

O deputado federal do Acre, Júnior Betão, em 2005 propôs um projeto de 

lei que, foi deferido no mesmo ano e não mais avançou, cujo objetivo era: 

Art. 1º. A propaganda comercial, inclusive merchandising, de bebidas 
e alimentos potencialmente causadores de obesidade, fica proibida 
nas emissoras de rádio e televisão nos horários entre seis horas e 
vinte e uma horas. 

Art. 3º. Inclui-se na proibição as vendas promocionais vinculadas com 
alimentos potencialmente causadores de obesidade. 

A proposta seria que a ANVISA fosse responsável pela classificação dos 

alimentos quanto a sua potencialidade de ser causador de obesidade. Como 

penalidade: 

Art. 4º. Aplicam-se aos infratores desta Lei, sem prejuízo de outras 
penalidades previstas na legislação em vigor, especialmente no 
Código de Defesa do Consumidor, as seguintes sanções: 

I - advertência; 

II - suspensão, no veículo de divulgação da publicidade, do programa 
vinculado à propaganda. 

Como justificativa para a criação do projeto de lei foi utilizado o argumento 

de que a obesidade é uma doença crescente e que por ser uma doença de 

difícil cura, a melhor política a ser adotada é a de prevenção. Segundo o 

deputado, se compararmos a nossa legislação com a de outros países, 

perceberemos a necessidade de a ampliarmos e de se estabelecer um controle 

da propaganda desses produtos. São citados dados de que em alguns países 

há restrições, mas há países em que a propaganda de alimentos na TV voltada 

para as crianças já foi proibida. 

A proposta dessa PL é que sejam banidas no horário entre seis e vinte e 

uma horas a propaganda comercial e merchandising de qualquer alimento ou 

bebida que seja potencialmente causadora de obesidade.  

É evidente que esses órgãos reguladores não têm sido suficientes para 

lidar com o crescimento, tecnologias e estratégias que as propagandas, 

publicidades e promoções têm apresentado. Também, a criação tardia das 

legislações permitiu um ambiente favorável para a disseminação, por meio de 

propagandas, de novos hábitos de consumo e de produtos industrializados 



advindos das grandes corporações no Brasil. Com foi visto nos capítulos 

anteriores, a população que já possui sua própria. 

3. METODOLOGIA 

Segundo Minayo, Deslandes e Gomes (2013), “espera-se que para cada 

objetivo descrito sejam apresentados métodos e técnicas correspondentes e 

adequados”. Reconhecendo “por métodos os procedimentos, voltados para a 

produção de dados e explicações”. Por isso, buscando atender aos objetivos 

propostos nesse estudo, a forma escolhida foi por meio da pesquisa qualitativa, 

teórica, de abordagem exploratória, de fundo bibliográfico, descritiva e 

explicativa. Contém também uma análise mais aprofundada da primeira 

propaganda da série Tio da Sukita e, uma mais sucinta, de cinco peças 

publicitárias da mesma empresa.  

O alimento sempre atendeu às necessidades fisiológicas, mas após a 

Revolução Industrial o comportamento do consumidor foi alterado. Nas últimas 

décadas a industrialização e urbanização têm determinado o estilo de vida 

mundial. As pessoas, com menos tempo, passaram a valorizar alimentos mais 

práticos em seu feitio (MONDINI; MONTEIRO, 1994; apud FRANÇA et al., 

2012). Esta comensalidade contemporânea, segundo Garcia (2003) é 

caracterizada pela escassez de tempo no preparo e no consumo, por postergar 

da sua conservação, pela maior variedade de itens e sua internacionalização, 

pelo deslocamento das refeições, pela maior divulgação da publicidade de 

alimentos, pela flexibilização dos horários para comer e individualização deste 

rito.  

Devido ao novo estilo de vida, as pessoas têm valorizado mais a 

quantidade e facilidade no consumo e preparo em detrimento da qualidade. 

Garcia (2003) destaca o aumento do consumo de industrializados. Mezomo 

(2002), citado em França et al. (2012), diz que a alimentação hoje é bem 

diferente que a do passado. Segundo Alejandro Unna, para o documentário 

MAP, as corporações em fast foods são grandes disseminadoras, por meio de 

propagandas e publicidades, de seus produtos. Desta forma, torna-se difícil 

competir com elas, já que investem milhões nisso, segundo Unna. Garcia 

(2003) diz que essas pressões feitas pelas propagandas e publicidades, a 



difusão da ciência nos meios de comunicação e a cientifização da publicidade 

de alimentos tornam as mudanças das práticas alimentares permeáveis.  

Filippi e Benedetti (2014) afirmam que para se tornar mais competitivas as 

publicidades e propagandas, passou-se a inserir técnicas de psicologia, 

buscando exceder as necessidades fisiológicas já conhecidas gerando desejo 

de compra. Boaski (2010) fala sobre as formas nas quais as formas de 

comunicação podem utilizar para aproximar o consumidor e persuadi-lo a 

comprar. Ambos acreditam que conhecer o utilizador do seu produto é a chave 

para o sucesso.  

Burrowes (2005) acredita que a persuasão ao consumidor não ocorre no 

encontro com a mensagem, mas em todo o processo, pois o cliente não sai em 

busca de um anúncio, entretanto, o mesmo deve chegar a ele. Segundo Gitlin 

(2003), citado por Burrowes (2005), é por meio da experiência que as 

publicidades e propagandas buscam atrair e persuadir seus consumidores.  

Entretanto, a propaganda não pode agir livremente para que não fira os 

direitos do consumidor, por isto que os órgãos responsáveis determinam 

regulamentações, tentando abarcar um escopo que proteja a liberdade de 

criação dos profissionais, supostamente livre de manipulações, e que não haja 

interferência na capacidade de escolha e respeito para com o cliente. 

Devido à conexão e atualidade do tema, o objeto da pesquisa foi 

conhecer a influência da propaganda nos hábitos alimentares do consumidor e 

identificar qual o papel dos principais órgãos reguladores da propaganda de 

alimentos no Brasil. Para conseguir alcança-lo, se fez necessária uma pesquisa 

bibliográfica extensa nas três áreas aprofundadas: as mudanças na 

alimentação, entendendo seu período e suas formas de transformação; a 

influência da propaganda nos hábitos do consumidor, percebendo suas formas 

de influência e aprofundando os métodos de se conhecer e de fazer o 

consumidor se identificar com o produto; e quais eram os principais órgãos 

reguladores da propaganda de alimentos no Brasil, entendendo seus papéis 

nesta regulação. 

Por isto, o método qualitativo teórico foi utilizado devido à coleta de dados 

ser por meio de artigos científicos publicados em revistas, em sua maioria; 



através de um livro na área específica de propaganda e de um livro sobre 

conceito de marketing; por três documentários, um deles sendo uma das 

maiores referências para esse trabalho, o Muito Além do Peso e os outros dois 

serviram para melhor entendimento do ambiente; alguns sites, sendo um de 

uma revista com dados utilizados na pesquisa, três que explicam questões 

mais densas da persuasão no consumidor e sete sites para análise da 

propaganda e suas peças publicitárias. Além disto, na área de regulamentação 

das propagandas foram empregues duas legislações, uma consulta pública, 

uma resolução, um código de ética, uma autorregulamentação e dois projetos 

de lei.  

Na metodologia é necessária “a descrição da fase de exploração de 

campo” definindo a partir daí “a escolha do espaço, critérios e estratégias para 

escolha do sujeito da pesquisa, a definição de métodos, técnicas e 

instrumentos para a construção de dados e os mecanismos para entrada em 

campo”; “além da definição das etapas do trabalho de campo e os 

procedimentos para análise” (MINAYO; DESLANDES; GOMES, 2013).  

Com este propósito, fica dito que não houve nenhuma pesquisa de 

campo, por isso possui abordagem exploratória. Todavia há uma abordagem 

descritiva e explicativa, pois esse trabalho contém as análises da propaganda e 

das peças publicitárias. Nelas ocorre a descrição de cada personagem de 

acordo com suas atitudes, vestimentas, renda, escolaridade e psicodinâmica 

das cores. Há também explicações de como a primeira propaganda da série 

Tio da Sukita e algumas peças publicitárias da Sukita influenciam no hábito 

alimentar e no comportamento do consumidor. As mesmas foram encontradas 

no site Youtube. A amostra foi escolhida por apresentar uma propaganda que 

marcou os anos 90, se tratando de uma propaganda de alimentos e por possuir 

peças publicitárias que associavam o consumo do seu produto ao da fruta.  

 Os critérios para essa análise se basearam no artigo de Filippi e 

Benedetti (2014), no site de Boaski (2010), no livro de Calazans (2006) e no 

artigo de Burrowes (2005). Nos primeiros autores utilizou-se para a análise, o 

conceito de Gade (1998) com as etapas da percepção do consumidor. Na 

segunda autora, a análise se baseou nos quatro fatores apresentados que 



afetam diretamente o consumo. Em Calazans (2006), abrangendo o estudo das 

cores e argumentos por meio do estudo de subtextos e mensagens implícitas. 

Calazans (2006) segue a linha de Peirce em suas teorias, portanto, a semiótica 

peirciana passeará pela análise. Já em Burrowes (2005), foram utilizados não 

só o seu conceito da experiência por meio das sensações, mas também o 

arcabouço de autores trazidos por ela em seu artigo, tal como: Aldrighi (1989) e 

Sant‟Anna (1973).           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. ANÁLISE DOS DADOS 

As mudanças dos hábitos alimentares não é um fenômeno novo, contudo 

global. Não é novo, pois França et al. (2012) e Oliveira e Mony (1997) afirmam 

que se observa a mudança de hábitos alimentares nas últimas décadas. Já o 

fato de ser global pode ser visto em Garcia (2003) quando diz que há uma 

“estandardização de diferentes instâncias da vida moderna” por meio da 

concepção de uma “cultura mundializada”. Esta estandardização de práticas e 

comportamentos alimentares funciona como facilitador das mudanças da 

alimentação e, engendram, mais facilmente em uma cultura. Isto vai sendo 

incorporado ao modo de vida, com isso, o padrão alimentar, antes de países 

desenvolvidos se dissemina nos países em desenvolvimento (GARCIA, 2003). 

Já Pontes et al. (2009) ressalta que “se tornou crescente a percepção de 

que existe grande diferença entre comer (um ato social) e nutrir-se (uma 

atividade biológica)”. O importante em uma alimentação é a qualidade e o valor 

nutricional disponível - a "consciência do ato de alimentar-se", segundo França 

et al. (2012). Nas crianças, a importância de se alimentar bem é ainda maior, 

porque interfere no seu desenvolvimento cognitivo e fisiológico (Documentário 

Muito Além do Peso, 2012). 

Para a socióloga, escritora e professora da FGV, Isleide Fontenelle, em 

seu depoimento para o documentário, diz que as pessoas estão perdendo a 

saúde alimentar, o que é empobrecedor. Pois para ela, o que define um povo é 

sua cultura, e isto inclui o que se come. Ela relembra que em muitos momentos 

da história se consumia o que precisava, obtendo uma relação muito mais 

direta com a qualidade do que com a quantidade. Hoje vemos consumidores 

insatisfeitos que sempre querem mais, que se baseiam não na necessidade, 

mas no custo-benefício. Segundo Fontenelle, as crianças que desmamam cedo 

são cada vez mais expostas a comidas com alto teor de açúcares, sal e 

gorduras.  

A partir disto, foi trazido um exemplo que ocorreu no documentário MAP 

(2012). Nele, Estela Renner pergunta as pessoas na rua quanto elas acreditam 



ter de açúcar em uma lata de 330g de refrigerante. Nenhum deles sabe 

informar com certeza. E todos se assustam quando descobrem que são 7 

saquinhos de açúcar de 5g. Muito pior eles ficam quando descobrem que em 7 

dias eles consomem aproximadamente 259g e que uma latinha por dia, em um 

mês, é equivalente a um 1,110 kg de açúcar. Entendido isto, podemos dizer 

que a má alimentação também está relacionada com a falta de informação ou, 

quiçá, com a informação recebida de forma incorreta. 

Em mais um exemplo, nas primeiras cenas do documentário, foi 

apresentada a história de um menino com excesso de peso, cardíaco e com 

problemas no pulmão, devido a sua obesidade. Os pais dele, por ordens 

médicas, deveriam parar de oferecer ao garoto refrigerante. Entretanto, a mãe 

diz que permanece com o consumo por não suportar as birras do filho. Mas se 

ela soubesse que refrigerante tem alta concentração de açúcar, será que ela 

continuaria fazendo a vontade dele? Como será que essa bebida artificial 

chegou até aquela localidade - região de difícil acesso e muita pobreza? Será 

que alguém disse que a bebida era boa? Neste caso, o consumo tem a ver 

com pertencimento11, por exemplo: os pais podem pensar, „nós vivemos em um 

lugar distante, mas também podemos comprar os produtos que se consome 

nas capitais‟ ou „eu também posso consumir o mesmo produto que as pessoas 

de maior poder aquisitivo‟; já o filho, é como Ann Cooper disse no 

documentário, é mais um viciado por produtos com alto teor de sódio, açúcares 

e gorduras. O fato do menino não conseguir parar de consumir e os pais 

continuarem dando o produto representa o vínculo que todos eles já possuem 

com o produto. Não dar o refrigerante é não comprá-lo, pois não adianta retirar 

da dieta da criança e permanecer na dieta dos adultos.  

Da mesma maneira, Fábio Ancona López12, no documentário, em 2012, 

diz haver relatos de que mães dão refrigerantes às crianças com menos de um 

ano de idade, dado comprovado pela pesquisa do IBGE (2013) no Gráfico 2, 

abaixo. Esta ação é contraindicada pelos médicos para essa faixa etária, 
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 Conceito apresentado por Boaski (2010). 

12
 Médico pediatra e Vice-Presidente da Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição. 



segundo afirma Eduardo da Silva Vaz13, para este documentário. Vaz explica 

que a partir de um ano as crianças estão liberadas para comer alimentos 

sólidos. Entretanto, Fábio López acrescenta que, se as mães soubessem do 

mal que fazem as crianças oferecendo alimentos ricos em açúcares não o 

fariam.  

Abaixo serão analisados dois gráficos que revelam esses tipos de 

alimentos sendo oferecidos pelos pais às crianças com menos de dois anos de 

idade, demonstrando a proporção com que acontece. 

Gráfico 1: Proporção de crianças que consomem biscoitos ou bolachas ou bolo, na população 

com menos de 2 anos de idade, com indicação do intervalo de confiança de 95%, seguindo as 

Grandes Regiões do Brasil (2013)  

 

  

Quanto à alimentação das crianças, a pesquisa do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE - 2013) investigou quais alimentos eram dados a 

elas. No gráfico acima foi estimado que 60,8% (média nacional) das crianças 

com menos de dois anos de idade comiam biscoitos, bolachas ou bolo. A 

região com maior ocorrência foi a Centro-Oeste, com 65,3%; seguida bem de 

perto pelo Sudeste, com 64,3%. 

No gráfico abaixo foi observado o número de crianças que tomam 

refrigerantes ou sucos artificiais com menos de dois anos de idade. 
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 Presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria. 



 

 

 

Gráfico 2: Proporção de crianças que tomam refrigerante ou suco artificial, na população com 

menos de 2 anos de idade, com indicação do intervalo de confiança de 95%, seguindo as 

Grandes Regiões do Brasil (2013)  

 

 

No Gráfico 2 observa-se que a média nacional é de 32,3% da população 

com idade inferior a dois anos consome refrigerantes ou sucos artificiais. 

Sendo que a região com maior frequência é a Sul, com 38,5%, seguido pelo 

Centro-Oeste, com 37,4%. Importante perceber que a região Norte é a quarta 

colocada, a frente da região Nordeste, e com percentual próximo à região 

Sudeste.  

Reforçando a pesquisa do IBGE, William Dietz14, no documentário MAP, 

traz como exemplo o consumo de bebidas açucaradas, como: refrigerantes e 

sucos industrializados, explicando que em crianças estas bebidas podem 

significar um acréscimo de 250kcal por dia. Walmir Coutinho15 também explica 

que as calorias não são todas iguais. Por exemplo: consumir 100Kcal de 

excesso diariamente de alimentos não saudáveis pode fazer a pessoa 
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 Diretor da Divisão de Nutrição, Atividade Física e Obesidade do Centro de Prevenção e Controle de 
Doenças nos E.U.A. 
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 Endocrinologista e presidente eleito da Internacional Association for the Study of Obesity (2013). 



engordar até 4kg por ano. Mas se estas 100kcal de excesso diário for em 

frutas, a pessoa não engordará tanto quanto a mesma porção de refrigerante.  

Para entender um pouco sobre esse fenômeno do consumo, trazendo 

uma abordagem psicológica, Clarissa Silbiger Ollitta16 evidencia, no 

documentário, a criação de uma hierarquia de valores na sociedade 

abrangendo a alimentação. Esta hierarquia transmite um código de poder 

aquisitivo. Por exemplo: a criança que leva suco de caixinha para merenda 

„vale mais‟ ou possui maior poder aquisitivo do que a que leva fruta. As crianças 

então, naturalmente rejeitam o fato de levar frutas para a escola e os pais, que 

não querem ver seus filhos humilhados, instintivamente não compram fruta 

para a merenda das crianças. Este exemplo está relacionado com o que Boaski 

(2010) traz sobre a necessidade de pertencimento. O que seria outra maneira 

de influência para o consumo de alimentos e que pode estar associado às 

mensagens implícitas, utilizando a psicologia, nas propagandas.  

Como complemento, Filippi e Benedetti (2014) afirma que a psicologia na 

publicidade vem para “tentar desvendar quais os fatores que levam as pessoas 

a comprarem”. Traz também que, antes de haver a propaganda, as mentes 

consumistas são analisadas através de uma pesquisa de campo e por meio da 

psicologia – o que está sendo comprovado em vários experimentos inseridos 

na obra de Calazans (2006) -, daí surgem os produtos e, por fim, vem a 

inserção no mercado através da geração do objeto de desejo para um 

segmentado público-alvo.  

Para melhor entendimento de como as propagandas interferem no 

comportamento do consumidor e na efetivação da compra, será analisada uma 

propaganda veiculada no ano de 1999. Nela se perceberá como os métodos da 

psicologia inseridos nas propagandas podem interferir na escolha alimentar. 

Também ficará claro como o produto em questão, rico em açúcares, traz uma 

conotação negativa para o alimento natural. A partir dessa análise poderemos 

entender melhor qual o poder de influência da propaganda no consumo na 

mudança de comportamento alimentar. 
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A propaganda analisada passou a ser chamada de Tio da Sukita17.  

 Claramente o público-alvo dessa propaganda são os adolescentes18. Como 

justificativa temos que: o refrigerante é o sexto alimento mais consumido no 

Brasil por adolescentes19, o fato de o homem mais velho ser a pessoa 

desvalorizada na propaganda e por haver um claro posicionamento da 

marca para o público jovem20 (esse é um fator determinante para criar 

vínculo do target com o produto e de incentivá-los a comprar, devido ao 

sentimento de pertencimento). 

 A propaganda traz uma associação à vida cotidiana, tal como: estar no 

elevador de sua casa nova, fazendo com que haja também um sentimento 

de pertencer a aquele ambiente e associando a marca - e seu produto – ao 

dia-a-dia do expectador. 

 Quanto à necessidade cognitiva, podemos dizer que o fato da jovem bonita 

sofrer assédio sexual de um homem mais velho é muito comum21, fazendo 

com que o público-alvo se identifique com esse perfil, remetendo a 

lembranças22 atuais e passadas. Todos aqueles que se identificarem, 

provavelmente sentirão satisfação com o resultado da propaganda – o 

homem sentir-se humilhado. 

 Como necessidade fisiológica, vemos a associação do consumo por: estar 

calor (climático) e por ser saboroso. 
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 Propaganda veiculada no ano de 1999, chamada “Tio da Sukita – Parte 01”. O seu sucesso foi tão 
grande que criaram mais três propagandas, para a mesma empresa. Os personagens ficaram muito 
conhecidos e uma empresa de carros de luxo utilizou os mesmos personagens para fazer uma 
propaganda chamada A vingança do Tio da Sukita: Mercedes. 

18
 Segundo o site Vitamina: A nova mistura da propaganda, o público-alvo da Sukita era o infanto-juvenil. 

19
 Segundo a EBC Agência Brasil em 2016, escrito por Paula Laboissière. 
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 Isso pode ser visto no site da Sukita, disponível nas referências. 
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 Segundo a BBC Brasil, o IPEA divulgou em 2011 que 70% das vítimas de estupro no Brasil são 

crianças e adolescentes. No site Vitamina: A nova mistura da propaganda, também está dito que esse é 
um fato comum na sociedade brasileira. 

22
 Segundo o site Vitamina: A nova mistura da propaganda, foi solicitado para a agência que produzira o 

comercial: “que aumentasse a lembrança dos produtos aos consumidores e associasse a marca a jovens 
com atitude”. 



 Apesar de ser uma garota quem está consumindo o produto, de certa forma, 

a menina na propaganda é um símbolo sexual23, por isso o produto é para 

ambos os sexos. Outras meninas podem querer atribuir a sua imagem a da 

garota, bonita, que bebe refrigerante, chama a atenção de homens – 

inclusive mais velhos –, que é moderna, que “não aceita qualquer coisa” 

(uma cantada ruim de um homem mais velho, metido a “garotão”) e que 

soube responder ao seu assediador de modo a deixa-lo constrangido 

(astuta). Já os meninos podem associar o consumo do produto à facilidade 

de se conquistar uma menina com o perfil da garota-propaganda da Sukita. 

Esta afirmação concretiza-se em uma das propagandas que dão 

continuidade a essa, na qual, o personagem masculino da trama está na 

entrada do elevador, consumindo o refrigerante, e a mesma menina sente-se 

atraída por ele24, dizendo adorar Sukita e agarrá-lo dentro do elevador. 

 Ao argumento de que a garota seria “símbolo sexual”, por possuir 

características físicas atraentes e, posteriormente a atriz se utilizar disso, 

além de a própria série de propagandas do Tio da Sukita também enfatizar o 

lado sexual da menina; perceba que no olhar ela demonstra não estar 

interessada pelo homem, pelo fato dela olhar para cima e ficar se mexendo, 

o que pode caracterizar que ela estava distraída ou pensando em outras 

coisas. A imagem abaixo por si só reflete o sentimento de ambos. 

Figura 1 – Olhar do „Tio da Sukita‟ 
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 Principalmente pelo fato de a atriz do comercial ser uma modelo e se tornou capa de várias revistas, 
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Fonte: Google Imagens (2017) 

 Por ser educada ao dispensar o homem, pela forma correta no emprego da 

língua, por estarem em um apartamento com elevador revestido de madeira, 

por ela morar no 21º andar e pelas vestimentas formais, deduz-se que a 

escolaridade e renda na qual se direciona essa propaganda é a classe 

média /média alta.  

 Ambos os personagens são estereotipados, facilitando a compreensão do 

expectador à história e fisgando a atenção do mesmo sem fugir do universo 

de referência. 

Segundo Calazans (2006, pg. 176) a cor tem significado. Por isso iremos 

analisar a partir de agora as cores e o que a propaganda quis passar com elas. 

Figura 2 – Tio da Sukita 

  

Fonte: Google Imagens (2017) 

 Repare nas cores utilizadas pelo homem: branco e vermelho. Alberti25 (apud 

CALAZANS, 2006) relaciona as cores com os elementos, sendo o branco, 

luz e, o vermelho, fogo. Calazans (2006) diz que o vermelho tem efeito 

inquietante, excitante. Para Kurt Goldstein26 o vermelho tem efeito 

expansivo, extrovertido. Analisando o comportamento do homem, de ser: 

aquele que puxa a conversa, aquele que faz a primeira pergunta, também é 

aquele que quer parecer mais novo (ser o garotão); percebe-se que os 

conceitos das cores utilizadas por ele casam-se perfeitamente com o tipo de 

comportamento que o homem apresenta na propaganda. 
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 Pintor do Renascimento citado em Calazans (2006, pg. 176) e sem referência. 

26
 Neurologista citado no livro de Calazans (2006, pg. 182) e sem referência. 



 Outro ponto a ser observado é o fato do homem, em sua primeira frase, 

dizer: “Tá quente aqui, né?”, sendo que ele estava de casaco e blusa de 

manga. Podia apenas ser para puxar conversa, mas pode existir uma 

relação entre ele estar com a camisa vermelha, que como foi visto em cima 

representa fogo, e a fala. Esta relação implícita da mensagem pode ser 

chamada de mensagem implícita ou subtexto. 

 Já a menina usa azul em sua camisa, que para o mesmo autor, significa ar. 

Segundo Calazans (2006) essa cor tem efeito calmante. Segundo o site 

Vitamina: A nova mistura da propaganda, a menina é bela, delicada e 

aparentemente inocente. Ela entra no elevador e permanece em toda a 

situação de forma serena, demonstrando que a associação da personalidade 

apresentada com a cor da camisa é equivalente ou estrategicamente 

pensada para representar as características daquele personagem. 

 O logotipo da empresa tem as cores laranja e verde. Segundo Irene Tiski-

Franckowiak (1988 apud CALAZANS, 2006, pg. 178-179) o “amarelo-

alaranjado desperta fome e faz comprar mais do que era desejado”. O verde, 

segundo Kurt Goldstein em Calazans (2006), favorece a concentração; e 

para Alberti, em Calazans (2006), o verde é associado à água. A partir 

dessas afirmações, as cores do logotipo fazem com que nos concentremos 

mais naquilo que nos dá fome e que nos faz consumir em maior quantidade 

(CALAZANS, 2006). 

Analisando o produto e as suas associações: 

 O produto em questão “é uma marca de refrigerante de laranja de coloração 

forte e sabor adocicado”27. Na propaganda, a figura masculina, utilizando 

roupas formais e estereotipadas como roupa de “mauricinho”, ou seja, jovem 

e com elevado nível social que se preocupa com a aparência; está com um 

saco de papel28 – aparentando ter comprado naquele momento –, o que 

mais uma vez ressalta a idade avançada do personagem, e dentro dela há 

laranjas. Já a garota entra no elevador tomando uma garrafa de Sukita e um 
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 Foi assim descrito pelo site “Vitamina: A nova mistura da propaganda”. 

28
 Segundo o site “Supermercado Sustentável”, as sacolas de papel foram substituídas pelas sacolas 

plásticas desde 1987. 



pacote fechado, com o mesmo produto. No fim da propaganda é dito: Quem 

bebe Sukita não engole qualquer coisa. Há nessa frase um duplo sentido, 

que são: o perfil das pessoas que bebem Sukita é de quem não aceita 

qualquer coisa, ou seja, não acredita em qualquer conversa, não fica com 

qualquer homem, não quer alguém fora do perfil, não se deixa enganar fácil; 

e não consome qualquer produto, que na propaganda é justamente a 

laranja. Com isso conclui-se que a propaganda quer dizer que os jovens não 

devem beber qualquer coisa, neste caso, a laranja; mas devem beber 

Sukita, pois é um produto de qualidade e não é para qualquer um (definindo 

a renda do público-alvo). Um jovem que assista esse comercial logo 

associará o refrigerante a algo bom, que lhe garantirá status, sem perder a 

saúde (porque se compara a laranja e atribui o consumo de refrigerante a 

uma modelo e magra) e a qualidade (pois se compara a laranja, inclusive em 

outras peças publicitárias em anos anteriores).  

 Um adendo é que a menina não consome o produto nessa primeira 

propaganda, repare que o canudo é branco e o produto é laranja, mas em 

nenhum momento o refrigerante passa pelo canudo. A atriz representa um 

produto que ela mesma não consome. 

Agora será visto algumas peças publicitárias da mesma empresa, na qual 

ela associa sua marca de refrigerantes ao fruto laranja, insinuando ser a 

mesma coisa por meio de frases de duplo sentido e trocadilhos, direcionada às 

crianças, as quais foram representadas por personagens e celebridades.Figura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 – Sukita e o Balão Mágico I   Figura 4 – Sukita e o Balão Mágico II 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      
Fonte: Google Imagens (2017) 

Fonte: Google Imagens (2017) 
 

Figura 5 – Sukita em lata                        Figura 6 – Sukita: descasque e beba 

 

Fonte: Google Imagens (2017)     Fonte: Google Imagens (2017)  

 

Figura 7 – Sukita: essa laranja é boa 

Nessas peças publicitárias podemos ver 

sempre crianças consumindo o produto, 

além da empresa sempre associar seu 

refrigerante a um produto natural, a 

laranja; assemelhando o consumo do 

refrigerante ao da fruta. O que 

nutricionalmente não é verdade. 

Fonte: Google Imagens (2017) 



O que se pode ver são as leituras da propaganda, trazendo as peças 

publicitárias da mesma empresa e revelando a sua conotação não verdadeira. 

Deve-se destacar que as pessoas passam a confiar na marca pela experiência 

que outras pessoas têm com o produto. Nas análises fica evidente que os 

expectadores se identificam com a marca por meio dos personagens 

envolvidos e pelas experiências dos mesmos e de terceiros com o produto. 

Estas associações estão diretamente relacionadas com a forma como a 

mensagem foi transmitida. 

Como foi visto acima, na análise da propaganda do Tio da Sukita e nos 

exemplos das peças publicitárias, existem mensagens implícitas nas 

propagandas, utilizando-se de palavras de duplo sentido que podem passar 

despercebidas e que podendo conter inclusive informações não verdadeiras 

para exercer influência no consumo. Outro exemplo é o uso de heróis e vilões 

dos desenhos, protagonistas das novelas e filmes, ícones da época, intérpretes 

famosos, etc nas propagandas, atribuindo as características dos personagens 

ao consumo de um produto, fazendo com que as pessoas se identifiquem com 

a marca. Existe ainda uma forma de fazer com que o consumidor associe 

confiabilidade e qualidade à marca apenas pela experiência de terceiros. Estas 

correlações acontecem pela forma como a mensagem é transmitida. Pois a 

atitude de comprar é individual, mas a experiência antes do consumo pode ser 

atribuída aos sentimentos de desejo, identificação, pertencimento, por uma 

lembrança, ou até pela sensação que uma propaganda pode transmitir. Quem 

nunca sentiu sede após ver uma propaganda da Coca-Cola, na qual o produto 

é derramado em um copo e seu consumo é relacionado ao de acarajé ou 

pipoca? Quem não se lembra do jingle do Guaraná Antártica, nos anos 90, que 

dizia “Quero ver pipoca pular com Guaraná”. Neste tipo de propaganda, o 

intuito é gerar sensações29 no espectador, para só então vir o desejo.  

As influências da propaganda no consumidor são evidentes, por isso se 

faz necessária a regulamentação no país, garantindo os direitos do 

consumidor. Os órgãos reguladores e a constituição limitam as ações das 

propagandas, e isto não quer dizer que a criatividade é barrada, mas assegura 
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a comunicação “saudável” de produtos e serviços para o seu público-alvo 

específico. Os principais órgãos reguladores da propaganda de alimentos são a 

CONAR, a ANVISA, o Código de Ética da APP e o Governo. Interessante 

ressaltar que o primeiro órgão apresenta uma autorregulamentação, ou seja, 

você regula a si mesmo. Este não é o tipo de posicionamento que se espera de 

um órgão regulador. O segundo órgão auxiliou na criação de uma Consulta 

Pública que abrangia questões polêmicas, inclusive o merchandising, que 

acabou se transformando em uma Resolução, já que em muitos países não é 

permitido. O Código de Ética, por sua vez, resume-se ao comportamento do 

publicitário, mas proíbe qualquer tipo de indução aos usos e costumes, o que 

não acontece, conforme podemos ver em muitas propagandas, inclusive essa 

que foi analisada. Por fim, há também o Governo - de quem espera-se 

representação, já que por eleição popular eles adquirem seus postos -, ele é o 

representante nacional que tem como incumbência garantir os direitos e 

deveres da população por meio de leis, decretos, resoluções, etc. No geral, a 

legislação brasileira para a propaganda ainda é muito vaga, permitindo 

brechas. No decorrer desta análise será aprofundado nessas questões. 

Como vimos apesar da propaganda possuir órgãos reguladores, inclusive 

a própria constituição do país, percebe-se também a fragilidade dessas leis 

frente a tsunami de informações e influências que sofremos diariamente. 

Segundo o artigo publicado por Elisangela Roxo para a revista Super 

Interessante, de 11 de março de 2011 e atualizada em 31 de outubro de 2016, 

aos 60 anos teremos visto dois milhões de anúncios. Elisangela calcula que 

diariamente recebemos 90 propagandas. Nessas contas, Roxo (2011) não 

inclui anúncios em outras mídias. Se formos comparar com o limite de 

propagandas por hora, de 15 minutos por hora de programação (Giannini apud 

Calazans, 2006), ou seja, 15 minutos multiplicados pelas supostas 24 horas de 

programação equivale a 6 horas de comerciais permitidos. A partir das contas 

de Roxo (2011), com 90 propagandas ao dia, dividido pelas 24 horas de 

programação ao dia, teria aproximadamente 4 propagandas por hora. Esta 

análise demonstra o quanto as pessoas estão expostas às propagandas 

diariamente, considerando apenas o meio televisivo. Todavia sabemos que há 

publicidades e anúncios em toda a parte. Calazans (2006) considera a 



legislação brasileira para propagandas, publicidades e anúncios incipiente. 

Algumas questões discutidas no exterior, tal como: merchandising e 

subliminares, nem se quer se nomeiam em nenhum órgão regulador 

apresentado nesse trabalho. Isto não quer dizer que não existem estes 

métodos, apenas não são regulamentados no Brasil, causando uma lacuna na 

nossa legislação. 

Não obstante, foram percebidas tentativas de inserir legislações que 

barrassem o merchandising no Brasil e na publicidade de alimentos infantis. 

Abaixo veremos o trecho, contido no artigo 10 da Consulta Pública nº 71 de 

2006 que foi excluído da Resolução nº 24. 

Art. 10. Não é permitida a realização de qualquer tipo de propaganda, 
publicidade ou promoção, inclusive merchandising, direcionada às 
crianças, de alimentos com quantidades elevadas de açúcar, de 
gordura saturada, de gordura trans, de sódio e de bebidas com baixo 
teor nutricional em brinquedos, filmes, jogos eletrônicos, páginas de 
internet, veículo ou mídia (BRASIL, 2006).   

Abaixo também relembraremos o artigo 1º que está posto no projeto de lei 

nº 6.080 de 2005 que foi vetado. 

Art. 1º. A propaganda comercial, inclusive merchandising, de bebidas 
e alimentos potencialmente causadores de obesidade, fica proibida 
nas emissoras de rádio e televisão nos horários entre seis horas e 
vinte e uma horas. 

Ressalto que em ambas, as investidas de barrar o merchandising de 

alimentos no Brasil foram frustradas.  

Outro fator importante a ser analisado é o fato de que a CONAR exibe 

uma autorregulamentação aos publicitários, ou seja, você se compromete a 

fiscalizar a si mesmo. Conforme Evêncio Quinta (apud CALAZANS, 2006) para 

o jornal A Tribuna, em Santos, no dia 28 de agosto de 1987: 

A legislação em vigor não proíbe o merchandising, se há uma coisa 
intrinsecamente imoral é o merchandising. A coisa evidentemente se 
agrava quando se trata de um programa dirigido a crianças, pois, 
como se sabe, elas são bem mais vulneráveis que os adultos às 
mensagens comerciais, especialmente às subliminares (CALAZANS, 
2006, p. 210). 

A Tribuna, de Santos, mencionado por Calazans (2006), em 12 de julho 

de 1989 traz que: 

No meio publicitário, é considerada antiética e até proibida a 
propaganda subliminar, mas há formas sutis que podem vender de 



tudo – ideias, conceitos, ideologias, desejos – sem que nenhuma lei 
possa impedir (CALAZANS, 2006, p. 210). 

A legislação pode não citar nem proibir diretamente o merchandising, 

todavia, no Código de Ética da APP, no artigo 20 está escrito que: 

A propaganda é sempre ostensiva. A mistificação e o engodo que, 
escondendo a propaganda, decepcionam e confundem o público são 
expressamente repudiados pelos profissionais de propaganda 
(Código de Ética dos Profissionais de Publicidade, 2014, p. 2). 

Também no Código de Ética da APP está escrito no inciso II: 

II - O profissional de propaganda, cônscio do poder que a aplicação 
de sua técnica lhe põe nas mãos, compromete-se a não utilizá-la 
senão em campanhas que visem ao maior consumo dos bons 
produtos, à maior utilização dos bons serviços, ao progresso das 
boas instituições e à difusão de ideias sadias (Código de Ética dos 
Profissionais de Publicidade, 2014, p. 2).  

Diz acima que as campanhas devem ser utilizadas para bons produtos e 

que o profissional de propaganda deve estar ciente da capacidade e poder que 

o conhecimento lhe dá, sendo ético que ele use em ideias sadias.  

Além disso, também fica claro que prevalecer-se da fraqueza e da 

ignorância do consumidor é considerada uma prática abusiva. Então porque a 

publicidade infantil não é considerada abusiva? Já que a publicidade se detém 

do seu crescente conhecimento e entendimento do mercado infantil para fazê-

los cada vez mais consumidores, quer seja para hoje ou para o futuro de uma 

geração? 

Por isso fica clara a importância de se regulamentar, garantindo os 

direitos, deveres e uma comunicação eficiente sem desrespeito, manipulações 

de comportamento ou imoralidade.  

 

 

 

 

 

5. CONCLUSÃO 



Com uma alimentação atual bem diferente dos nossos antepassados 

(MEZOMO, 2002 apud FRANÇA et al., 2012), além da flexibilização dos 

horários para comer, individualização  desse rito30 e da preferência da 

quantidade em detrimento do sabor31, segundo Garcia (2003), têm aumentado 

o consumo de lanches rápidos e o maior consumo de industrializados. Fica 

evidente na análise dos dados nos gráficos apresentados pelo IBGE que existe 

um consumo precoce de alimentos com alto teor de gorduras, açúcares e 

pobres em fibras. Por isto, Oliveira e Mony (1997) dizem que o cultivo destes 

hábitos ruins trará consequências ruins. 

O documentário Debate: A Publicidade de Alimentos Voltada para 

Crianças afirma haver um padrão consumista que afeta as pessoas. Alejandro 

Unna acrescenta que essas grandes empresas investem milhões em 

publicidades, por isto é muito difícil competir com elas. As diversas formas de 

publicidades e a propaganda estão em todo lugar, divulgando seus produtos e 

serviços. Com isto, observa-se que apesar das diferentes culturas, a união dos 

estudos psicológicos com a propaganda veio para facilitar a comunicação, 

atendendo às diversidades, de forma a incentivar o consumo. Assim pode ser 

visto com a primeira loja de fast food vegetariana na Índia. De fato, a 

cientifização do discurso nas publicidades interferiu na mudança da 

alimentação.  

No caso do Marinheiro Popeye, as crianças que passaram a consumir o 

espinafre não eram compradoras deste produto antes da tirinha sair, 

comprovando a teoria de que a publicidade pode interferir na perspectiva do 

consumidor e na decisão de compra. 

As propagandas contêm códigos de conduta, poder aquisitivo, podem 

transmitir sensações, atribuir sentimentos com o intuito de aproximar os 

consumidores potenciais a seus produtos de interesse. No caso do Tio da 

Sukita, no primeiro comercial, o que foi analisado, o público-alvo, as 

associações a vida cotidiana, as lembranças, a relação criada entre uma 

necessidade fisiológica de calor com o refrigerante (implicitamente entendido 

que estava gelado), a definição do sexo dos possíveis usuários, escolaridade e 

renda, assim como a estereotipização dos perfis dos personagens para facilitar 
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a identificação dos expectadores a história prendendo sua atenção são alguns 

dos critérios observados na propaganda. Devido a estes estímulos, a 

propaganda fez tanto sucesso que gerou mais três outras para a mesma 

empresa, além de ter estereotipado homens mais velhos que querem parecer 

jovens de Tios da Sukita.  

As análises da propaganda Tio da Sukita e das peças publicitária 

demonstraram que existe uma veiculação das marcas e de seus produtos 

industrializados a alimentos naturais, o que fere o Código de 

Autorregulamentação da CONAR (art. 44 – Anexo H), pois não indica a 

natureza do produto (artificial ou natural), comparando o artificial com o natural 

de forma subentendida. 

Notadas todas estas considerações, este estudo buscou como objetivo 

conhecer a influência da propaganda na mudança dos hábitos alimentares, 

observando seus principais órgãos regulamentadores no Brasil. Em suma, para 

conseguir alcança-lo foram utilizados objetivos específicos, que são: identificar 

as mudanças de hábitos alimentares; perceber a influência da propaganda no 

comportamento do consumidor; destacar o papel dos principais órgãos 

reguladores da propaganda de alimentos no Brasil.  
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