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1. RESUMO 

 

Observa-se que o consumo de alimentos industrializados, mesmo que não 

recomendado, se inicia já nos primeiros anos de vida, sendo alimentos como biscoitos 

recheados, salgadinhos “de pacote”, refrigerantes e macarrão instantâneo, 

considerados nutricionalmente desbalanceados, devido aos ingredientes que os 

compõem. A utilização de personagens infantis conhecidos pelas crianças nesses 

alimentos proporciona personalidade aos produtos e representa uma proximidade e 

assimilação com seus heróis preferidos, influenciando a fidelização à marca. Devido 

a sua palatabilidade e praticidade, tais alimentos tendem a ser consumidos em 

excesso e substituir alimentos in natura e minimamente processados, resultando no 

consumo excessivo de calorias, aspecto que tem sido descrito como fator de risco 

para o aumento da prevalência de obesidade. Tratou-se, portanto, de um estudo 

transversal com uma amostra de 25 crianças de 3 a 4 anos de idade, que analisou a 

influência de personagens infantis nas embalagens. Para tanto, uma degustação de 

dois pares de alimentos foi elaborada, sendo um do tipo ultraprocessado (cookie de 

chocolate) e outro minimamente processado (cookie de banana), com a fixação de um 

personagem infantil em uma das embalagens de ambos os pares de alimentos. As 

crianças disseram qual dos dois escolheria para lanche e quanto gostou de cada um 

deles. Os resultados demonstraram que aqueles de banana - minimamente 

processados (n=22) seguidos de chocolate - ultraprocessados (n=21), ambos com 

personagens infantis nas embalagens, obtiveram aceite acima de 83%, parecendo 

influenciar as escolhas das crianças, e o uso da escala hedônica talvez tenha sido 

fator limitante de interpretação deles. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, observa-se que o consumo de alimentos industrializados, mesmo 

que não recomendados, se inicia já nos primeiros anos de vida. Dados indicam que 

40,5% das crianças menores de cinco anos consomem refrigerantes frequentemente. 

Apontam também, que 60,8% das crianças com idade inferior a 2 anos comem 

biscoitos ou bolachas recheadas (BRASIL, 2017). 

Alimentos ultraprocessados como biscoitos recheados, salgadinhos “de 

pacote”, refrigerantes e macarrão instantâneo, são considerados nutricionalmente 



desbalanceados por causa de seus ingredientes, os quais fazem com que esses, 

apresentem altas quantidades de açúcares, gorduras e sódio. Em contrapartida, os 

alimentos in natura e minimamente processados, são base para alimentação 

saudável, equilibrada e saborosa (RINALDI et al., 2008; BRASIL, 2014; 

WANNMACHER, 2016). 

Uma das estratégias de marketing utilizadas nas embalagens de alimentos 

ultraprocessados é o uso da imagem de personagens infantis, sendo esses os que na 

maior parte são utilizados por proporcionarem personalidade aos produtos 

alimentícios e possuírem uma proximidade e assimilação da criança com seus heróis 

preferidos, influenciando a fidelização à marca. A partir dos 4 anos de idade, as 

crianças podem associar um logotipo ao produto correspondente, e mesmo que o 

significado da marca ainda não seja compreendido, ela pode ser associada a cores e 

formas (MOREIRA et al., 2013; KRAAK; STORY, 2015; PONCE-BLANDÓN, 2017). 

De acordo com a Resolução nº 163/2014 do Conselho Nacional dos Direitos da 

Criança e do Adolescente (CONANDA), considera-se como comunicação 

mercadológica e publicidade abusiva, aquela que apresentar características como: 

linguagem infantil, efeitos especiais e excesso de cores; trilhas sonoras de músicas 

infantis ou cantadas por vozes de criança; representação de criança; pessoas ou 

celebridades com apelo ao público infantil; personagens ou apresentadores infantis; 

desenho animado ou de animação; bonecos ou similares; promoção com distribuição 

de prêmios ou de brindes colecionáveis ou com apelos ao público infantil e promoção 

com competições ou jogos com apelo ao público infantil (CONANDA, 2014). 

O consumo de alimentos com alto valor energético e poucos nutrientes é um 

dos principais fatores que contribuem para o desenvolvimento da obesidade em 

crianças, o marketing empregado neles, gera positiva atitude em relação aos 

produtos, promovendo assim o seu consumo (RAMOS, 2008; RODRIGUES et al., 

2011; HENRIQUES, 2014; LETONA, 2014). 

Assim sendo, a regulamentação de propagandas de alimentos direcionados ao 

público infantil é de extrema importância, pois alimentos com baixo valor nutricional, 

quando consumidos em excesso, podem ser prejudiciais à saúde. Neste caso, as 

regulamentações atuariam no encorajamento de melhores escolhas na alimentação, 

contribuindo para evitar os riscos à saúde (HENRIQUES, 2017). 

 

3. OBJETIVOS 



 

3.1 Objetivo Geral 

Avaliar a influência da presença de personagens infantis nas embalagens, 

sobre o consumo de alimentos ultraprocessados e minimamente processados em 

crianças pré-escolares. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

• Observar o consumo e a aceitação das crianças pré-escolares de 

alimentos, ofertados em embalagens com e sem imagem de personagens infantis. 

• Observar se o uso de personagens infantis em embalagens de alimentos 

pode interferir na escolha do lanche pelos pré-escolares. 

 

4. METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo transversal, que foi realizado em um Centro de 

Educação Infantil na cidade de São Paulo, com uma amostra de 25 crianças de 3 a 4 

anos de idade, de ambos os sexos. Mediante a permissão da direção da escola, foi 

entregue aos pais o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para autorização da 

criança no estudo. Os critérios de exclusão adotados foram: apresentar algum tipo de 

doença neurológica que impossibilite a aplicação dos métodos, algum tipo de 

comprometimento visual ou o não consentimento do responsável.  

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos da Universidade Paulista (UNIP) sob CAAE 81036017.9.0000.5512. 

 

   4.1 Caracterização da população 

A caracterização da população estudada foi efetivada por meio de um 

questionário já aplicado no período de junho de 2017 na Instituição, por um estudo 

realizado, onde os responsáveis o preencheram com a ajuda de funcionários do local 

e dos alunos.  

A fim de descrever o perfil socioambiental dessas crianças foram utilizados os 

dados de idade e sexo delas, escolaridade, ocupação e idade do responsável, renda 

familiar e número de moradores na residência em que a criança mora.  

Ainda, com o intuito de relacionar as características com os resultados da 

pesquisa foram utilizados os dados de frequência de consumo de alimentos pela 



criança, tais como: refrigerantes, sucos industrializados, congelados e embutidos, 

doces, fast food e adição de engrossantes e/ou produtos açucarados no leite oferecido 

a ela.  

Para estimar o conhecimento acerca da exposição dessas crianças aos 

personagens infantis, foi descrito o tempo de exposição da criança à televisão e/ou 

celular por dia.  

 

4.2 Degustação dos alimentos 

Para analisar a influência dos personagens nas embalagens, aplicou-se uma 

degustação de dois pares de alimentos, um do tipo ultraprocessado e outro do tipo 

minimamente processado, sendo: (1) cookie de gotas de chocolate - CC e (2) cookie 

de aveia com banana - CB, respectivamente. Todas as amostras de alimentos foram 

apresentadas em embalagem clara, com nome do alimento no topo. Para os dois 

pares de alimentos, a embalagem apresentava a mesma cor, material, forma e fonte. 

No entanto, um pacote de cada par tinha a imagem de um personagem infantil fixada 

na embalagem. Por exemplo, quando a criança foi apresentada às duas porções 

idênticas de cookie de gotas de chocolate, ambas foram rotuladas como “cookie de 

gotas de chocolate”, mas a amostra A incluiu um adesivo de personagem - CP e a 

amostra B não - SP; o mesmo foi aplicado para o cookie de aveia com banana. Os 

dois personagens infantis escolhidos foram Peppa Pig e Minions; escolhidos pela 

popularidade entre as crianças. O tamanho e forma geral dos dois adesivos, bem 

como a expressão facial dos personagens, permaneceram constantes. 

A degustação dos alimentos aconteceu na escola, individualmente, em sala de 

aula vazia para evitar distrações, e todas as crianças foram expostas aos dois tipos 

de alimentos e aos dois personagens. Cada criança teve que sentar-se em uma mesa 

com a pesquisadora que ofereceu um par de alimentos para a criança degustar. As 

crianças degustaram uma amostra de cada vez e em seguida disseram qual delas 

preferia para lanche; para preferência pelo alimento no pacote com personagem 

infantil foi codificado +1 e sem -1. Em seguida, o pesquisador mostrou uma escala 

hedônica de rosto sorridente para a criança, que classificou o quanto ela gostou de 

cada amostra; a escala variou de 5 (amei) a 1 (odiei). 

 

        4.3 Análise de dados 



Foi realizado uma análise estatística denominada One-way ANOVA, no 

software Graph Pad Prism 7, para verificar os valores significantes das quatro 

condições CBSP, CBCP, CCSP e CCCP do FATOR GRUPO, demonstrativo da 

amostra. Após identificar valores de F significantes, adotou-se a análise do Post Hoc 

de Tukey. O valor de significância adotado foi de P<0.05.  

Para a análise de preferência, realizou-se tabulação quantitativa com base na 

escolha dos itens da escala hedônica (DOMENE et al., 2002).  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Os resultados demonstraram que o uso de embalagens com personagens foi o 

mais aceito pelos pré-escolares, independentemente de o conteúdo alimentar ser 

minimamente processado (CB) ou ultraprocessado (CC), com percentual médio de 

83%. Isso corrobora com os dados de um estudo realizado por Letona (2014), que 

analisou 121 crianças (i.e., pré-escolares e escolares), as quais degustaram três tipos 

de alimentos: batatas fritas, bolachas e cenouras, que foram apresentadas em 

embalagens com personagem e sem personagem, onde a maioria (66%) das crianças 

optaram pelo alimento com personagem na embalagem para o lanche. Salientando 

que outros estudos ressaltaram, que mesmo que existissem vários fatores 

relacionados ao comportamento alimentar das crianças, as estratégias de marketing 

utilizadas pela indústria de alimentos é uma das principais condutoras de explicação 

das escolhas alimentares desse público (IGLESIAS, 2013; MALLARINO et al., 2013).  

Sobre a avaliação da preferência alimentar no quesito sabor, identificou-se não 

haver diferença entre o CB e CC independentemente de sua condição (i.e., 

embalagem com ou sem personagem). No entanto, no estudo realizado por Lapierre 

(2011), verificou-se ao comparar a preferência do sabor de alimentos em embalagens 

com e sem personagens, que as crianças estudadas obtiveram maior escolha em 

relação ao sabor pelos alimentos que apresentam personagem.  

Uma possível explicação para os resultados obtidos nesse estudo é que o 

método de avalição através da Escala Hedônica facial talvez não tenha sido relevante 

para o público estudado, tendo em vista que estudos demonstraram que crianças em 

idade pré-escolar, apresentaram bastante variação de escolha, devido as ilustrações 

presentes na Escala Hedônica facial (e.g., ilustração de face feliz), podendo ter 



induzido respostas positivas neste estudo (STONE; SIDEL, 1985; MORAIS, et al., 

2008).  

Com isso, tornam-se necessários mais estudos que avaliem se o uso de 

personagens nas embalagens pode interferir na preferência do sabor por este público. 

Outro fator, pode ter sido o número reduzido de participantes, também considerado 

limitação deste estudo, a fim de demonstrar diferença significante quanto ao fator 

sabor. 

Outro ponto a ser discutido é a escolha pelos personagens Peppa Pig e 

Minnions, os quais foram escolhidos por sua popularidade entre a faixa etária 

estudada, pois estudos demonstraram que ao utilizar personagens conhecidos por 

esse público, esses podem exercer um poder de influência sobre as escolhas das 

crianças, sendo o consumo dos alimentos bem maior quando apresentaram a 

estratégia de utilizá-los em suas embalagens (KRAAK; STORY, 2015; PONCE-

BLANDÓN, 2017). A familiaridade dos pré-escolares a esses personagens pode ser 

justificada ao tempo que eles ficam expostos aos meios de comunicação (i.e., 

televisão e celular). Um estudo realizado por Henriques et al. (2017) demonstrou que 

essas crianças acabam ficando expostas a uma programação que não visa em sua 

maioria o seu bem-estar, não se preocupando com malefícios que determinadas 

propagandas podem causam para este público.  

Ainda, em um estudo realizado por Costa (2013), observou-se o predomínio de 

anúncios televisivos de produtos pertencentes ao grupo de "açúcares e balas" 

(48,1%), além de "óleos, gorduras e oleaginosas" (29,1%) e apenas 1,1% dos 

comerciais referiram-se ao grupo de "vegetais e verduras”, podendo esse ser um dos 

fatores para o consumo frequente de alimentos ultraprocessados pelos pré-escolares 

estudados, além do mais, isso se torna um fator preocupante, sabendo que esses são 

alimentos que possuem densidade energética elevada, assim como alto valor de 

açúcar refinado, sódio e gorduras em sua composição, além de apresentarem ainda 

quantidades altas de conservantes, corantes e temperos industrializados agregadores 

de sabor, acarretando em possível excesso de peso infantil, associado à obesidade. 

Toda essa preocupação gira em torno das comorbidades que a obesidade pode 

acarretar como a intolerância à glicose, diabetes mellitus tipo 2, hipertensão arterial 

sistêmica, dislipidemias, doença hepática gordurosa não alcoólica, problemas 

psicossociais e hormonais (RODRIGUES et al., 2011; BRITTO et al., 2016; PONCE-

BLANDÓN, 2017).  



Os resultados possuem relação direta com as políticas públicas direcionadas 

ao marketing para crianças. Tendo em vista a imaturidade desse público, ao saber 

sobre o que é ou não bom para si, como também por não entenderem as intenções 

de marketing por trás dos anúncios, e muitas vezes não saberem distinguir o que seria 

uma alimentação saudável, sendo de extrema importância a regularização da 

publicidade alimentar dirigida ao público infantil (MALLARINO et al., 2013). 

 

6. RESULTADOS 

 

Participaram do estudo 25 crianças de famílias de baixa renda, matriculadas no 

Centro de Educação Infantil localizado na zona sul da cidade de São Paulo. A 

distribuição foi de 12 meninos e 13 meninas, com idade média de 3,6 anos (± 0,6 

anos). 

Foi analisado através do questionário aplicado pela instituição que as crianças 

consumiam frequentemente alimentos ultraprocessados, além de alta frequência de 

engrossantes e/ou produtos açucarados, doces e congelados/embutidos, seguidos 

por uma menor frequência de consumo de refrigerantes e/ou sucos industrializados e 

fast food, totalizando em média uma frequência de consumo de 35% ao dia e 44% por 

semana desses alimentos. Também ficavam expostas aos meios de comunicação 

(i.e., televisão e celular) em média 2 horas por dia. 

Observou-se diferença significante na escolha do lanche para as condições 

com personagem (i.e., CBCP e CCCP) P<0.0001. Para a condição CBSP não houve 

diferença significante (P= 0.92), o mesmo se deu para condição CCSP (P= 0.49), 

demonstrado no Gráfico 1. 

Para os valores de preferência da Escala Hedônica, observou-se maiores 

escolhas para o item “Amei” (CCCP= 20, CCSP= 18, CBCP=20 e CBSP=22), na 

Tabela 1. 

 

Gráfico 1 - Escolha do cookie gotas de chocolate e cookie de aveia com banana para 

o lanche. São Paulo, 2018. 
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Tabela 1 - Preferência do cookie gotas de chocolate e cookie de aveia com banana 
por meio de Escala Hedônica. São Paulo, 2018. 

 
Condições de lanche   Preferência  

 Odiei Não gostei Indiferente Gostei Amei 

Cookie de gotas de 
chocolate com 

personagem (CCCP) 

 
0 

 
0 

 
1 

 
4 

 
20 

Cookie de gotas de 
chocolate sem 

personagem (CCSP) 

0 0 1 6 18 

Cookie de aveia com 
banana com 

personagem (CBCP) 

0 0 0 2 20 

Cookie de aveia com 
banana sem 

personagem (CBSP) 

0 0 0 3 22 

 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O público estudado demonstrou que o emprego de personagens infantis em 

embalagens de alimentos estimula o seu ato de consumo, demonstrando ser um 

público em sua maioria influenciável por essas estratégias, que acabam interferindo 

diretamente nas suas escolhas alimentares.  



Torna-se indispensável salientar a importância de uma maior vigilância da 

regulamentação de propagandas de alimentos, direcionados ao público infantil, pois 

alimentos com baixo valor nutricional são os que geralmente mais utilizam essas 

estratégias e quando consumidos em excesso, podem ser prejudiciais à saúde. Neste 

contexto, as regulamentações poderiam atuar no encorajamento de melhores 

escolhas na alimentação, contribuindo para evitar os riscos à saúde 
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