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Resumo 

Este artigo refere-se a uma pesquisa que trata das relações entre as 
concepções de gênero, as estratégias de segmentação de mercado e o 
comportamento do consumidor com base na determinação de gênero em produtos 
e marcas, enfocando mais especificamente o caso da Kinder. O estudo visou avaliar 
se e como os consumidores percebem as determinações de gênero presentes no 
posicionamento de certos produtos ou marcas no mercado, principalmente a marca 
Kinder. Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com consumidores que 
representam o público-alvo dessas marcas e produtos, que mostraram que o ponto 
de vista dos pais sobre a segmentação por gênero é bastante liberal. 
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Introdução 

 Em Julho de 2014, enquanto fazia minhas compras semanais no 

supermercado, decidi comprar um Kinder Ovo, algo que não fazia há muito tempo. 

Quando encontrei o produto, porém, percebi que esse vinha agora em duas 

versões: “para meninos” e “para meninas”. Eu já tinha reparado nas novas 

embalagens durante a Páscoa, mas não havia me atentado a isso na época porque 

pensei se tratar de uma embalagem promocional para aquela ocasião. Desde então, 

tenho notado que não só a Kinder, mas diversas marcas voltadas para o público 

infantil procuram determinar o sexo/gênero para o qual seus produtos são 

direcionados. Isso é feito tanto nas embalagens, quanto nas propagandas dos 

produtos.  

Com a curiosidade estimulada, passei a ficar atenta a diversas matérias 

que recebia de maneira casual e que tratavam de casos de crianças (e seus pais 
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também) que se incomodavam ao ver que um produto não era classificado pela 

empresa que o fabricava como dirigido “ao seu gênero”. Com isso, reparei que a 

grande questão é que as marcas e lojas confundem os termos “sexo” e “gênero”, 

como se eles fossem sinônimos, enquanto que, na teoria sociológica 

contemporânea, embora imbricados, esses termos não dizem respeito à mesma 

coisa.  

Dessa perspectiva não seria recomendável classificar produtos como 

“para meninos” ou “para meninas”, uma vez que as crianças podem possuir uma 

identidade de gênero diferente de seu sexo biológico. Além disso, o fato de a 

criança gostar de um determinado brinquedo não provém necessariamente de seu 

gênero, por mais que a sociedade costume relacionar uma coisa à outra.  

Fiquei então me colocando as seguintes questões: estariam essas 

noções sobre gênero já impregnadas em nossa sociedade, principalmente no 

pensamento dos pais das crianças dessa geração? As marcas que adotam como 

estratégia de marketing a determinação de gênero em seus produtos estariam  

respondendo aos desejos dos compradores de seus produtos? No caso dessa segunda 

indagação vale ressaltar que, por mais que as crianças sejam as usuárias dos 

brinquedos, os compradores (que decidem pela compra ou não do produto) são seus 

pais.  

Buscando refletir sobre essas questões, foi realizada uma pesquisa, 

cujos resultados são apresentados nesse artigo. Após um esclarecimento sobre a 

parte metodológica, este artigo inicia-se com um aprofundamento teórico sobre os 

conceitos de “sexo” e “gênero”, bem como os papéis de gênero em nossa 

sociedade. Em seguida, são trabalhados os conceitos de estratégia de marketing e 

segmentação de mercado. Depois, o artigo enfoca a questão da relação entre o 

marketing e a infância. Por fim, é apresentada uma análise das entrevistas 

individuais realizadas, de forma que é possível compreender o ponto de vista de 

três mães com filhos entre 3 e 6 anos sobre a questão da determinação de gênero 

em produtos.  

Acredita-se que a partir da relação estabelecida entre a discussão 

teórica e as entrevistas com os pais realizadas no trabalho de campo é possível 

compreender os motivos que levam algumas empresas – e aqui enfoca-se 

principalmente o caso Kinder – a optarem por determinar o gênero em seus 
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produtos, bem como as percepções dos consumidores sobre isso. Os argumentos 

que ajudam nesse esforço compreensivo estão presentes na conclusão do artigo. 

 

Metodologia 

A pesquisa que fundamenta esse artigo possuiu uma abordagem 

metodológica qualitativa, adotando como principal estratégia de coleta de dados a 

realização de entrevistas semi-estruturadas com três mães cujos filhos tinham 

entre três e seis anos de idade. A escolha da faixa etária tem como base o livro 

Comportamento do Consumidor Brasileiro, de Tânia Maria Vidigal Limeira (2008, p. 

160), no qual ela classifica esse estágio de desenvolvimento como “pré-

operatório”, ou seja, “a criança consegue nomear objetos e raciocinar 

intuitivamente”, e “possui uma percepção global sem discriminar detalhes”.  

Optou-se por entrevistar as mães e não as crianças porque são elas que 

realizam a compra. Também porque a confiabilidade dos dados coletados em 

entrevistas com crianças tende a ser baixa e a sua profundidade fica 

comprometida, a não ser que o pesquisador esteja ancorado em uma perspectiva 

psicanalítica, visando interpretar os discursos das crianças pela sua dimensão 

inconsciente, o que não é o caso dessa pesquisa3.  

A escolha da abordagem metodológica qualitativa teve por base o 

propósito do estudo, que foi o de desvendar o que os entrevistados têm em mente 

e conhecer melhor aspectos que não podem ser observados e medidos diretamente 

(Aaker, 2001).  

A aplicação do método qualitativo teve como base o artigo “Introdução 

À Pesquisa Qualitativa e suas Possibilidades” (Godoy, 1995), no qual a autora 

explica que o método qualitativo valoriza o contato direto do pesquisador com o 

ambiente e a situação que está sendo estudada.  

No momento de escolha dos entrevistados, procurou-se diversificar o 

máximo possível o perfil dos sujeitos, para averiguar se haveria variação nas 

respostas. A investigação foi estruturada tendo em vista os objetivos e o problema 

de pesquisa apresentados abaixo:   

                                         
3 http://www.ufrgs.br/faced/pesquisa/gein/artigos/METODOLOGIAS%20DE%20PESQUISAS%20COM%20
E%20SOBRE%20CRIAN%C3%87AS.pdf 
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Objetivo Geral: analisar a relação entre a determinação de gênero nos 

produtos e as estratégias de segmentação de mercado de marcas voltadas para o 

público infantil, com foco nas embalagens da Kinder Ovo.  

Objetivo específico: Analisar se e como os consumidores (entendidos 

nesse caso como os pais das crianças, responsáveis finais pela decisão de compra) 

percebem a determinação de gênero dos produtos voltados para o público infantil 

nas ações de marketing das empresas e como reagem a essa estratégia, tomando 

principalmente o caso da Kinder como referência.  

Problema de Pesquisa: Os pais de crianças percebem a determinação 

de gênero presente em produtos voltados para o público infantil nas ações de 

marketing das empresas? Em caso afirmativo, como reagem a ela? 

Para compreender o ponto de vista dos pais (os responsáveis pelas 

compras dos produtos infantis) sobre a determinação de gênero em produtos, 

principalmente no caso Kinder Ovo, foram realizadas entrevistas semiestruturadas 

com três mães. Conforme destacado anteriormente, procurou-se uma variedade na 

definição do perfil dos sujeitos entrevistados. Assim, elas têm filhos entre 4 e 6 

anos, mas possuem idades diferentes, moram em bairros distintos, e possuem 

múltiplos arranjos familiares (uma é casada, outra está num relacionamento 

estável e uma terceira está numa relação homoafetiva). Enquanto uma das mães 

tem uma filha única, outra tem um filho único, e uma terceira tem duas filhas. 

Em se tratando de pesquisas individuais de caráter qualitativo, as 

entrevistas se deram de forma casual e espontânea. Elas foram realizadas 

separadamente, via Skype, com cada uma das mães, durante o mês de dezembro 

de 2015. As conversas foram gravadas e transcritas para que pudéssemos analisar 

as respostas e chegar a uma conclusão.  

Buscou-se fazer com que as mães entrevistadas se sentissem confortáveis 

para expressar suas opiniões, como se estivessem conversando com um conhecido, 

e por isso não foi utilizado um questionário propriamente dito, apenas tópicos de 

conversação. Cabe ressaltar, ainda, que foram tomados cuidados para preservar o 

anonimato das entrevistadas, como fica evidente no capítulo dedicado à 

apresentação dos resultados. 

Após a transcrição das entrevistas, foi possível analisá-las a fim de 

extrair indícios relevantes que permitiram uma reflexão, um diálogo com o 
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problema de pesquisa, contribuindo assim para que a investigação alcançasse os 

seus objetivos.  

 

 

Sexo e gênero 

Para que seja possível discutir sobre a segmentação por gênero e os 

papéis assumidos por cada um na nossa sociedade, é preciso, primeiramente, 

compreender melhor os conceitos de sexo e gênero.  

Segundo Anthony Giddens (2009, p. 601), “em geral, sociólogos usam o 

termo ‘sexo’ para se referir a diferenças anatômicas e fisiológicas que definem os 

corpos masculinos e femininos”. Para esse mesmo autor, gênero, ao contrário, diz 

respeito “às diferencias psicológicas, sociais e culturais entre homens e 

mulheres”. Portanto, gênero está ligado a “noções socialmente construídas de 

masculinidade e feminilidade; e não é necessariamente um produto direto do sexo 

biológico de um indivíduo”. 

Dessa forma, é completamente possível que uma pessoa se identifique 

com um gênero diferente daquele que costuma ser relacionado a seu sexo, e por 

isso busque mudar de gênero ao longo da vida ou realizando ações relacionadas ao 

papel do gênero com o qual se identifica.  

Há também pessoas que não se identificam completamente com 

nenhum desses dois gêneros e por isso classificam-se como gender queer (CASARES, 

2006). Esse termo ramifica-se numa série de outras classificações. Os indivíduos 

podem ter tanto a identidade de gênero feminina quanto a masculina (bigênero, 

trigênero ou pangênero), não ter nenhuma das duas (agênero, sem-gênero, não-

gênero e gênero nulo), transitar entre elas (gênero fluido), ou preferir não nomear 

seu gênero (terceiro gênero). 

Mas por que motivo ainda é tão comum, em nossa sociedade, relacionar 

obrigatoriamente gênero e sexo, e condenar uma pessoa que não segue o gênero 

imposto a ela? Por que tantos pais ainda tentam guiar os filhos para uma 

determinada identificação de gênero? 

Um dos motivos pode ser o fato de que não se sabe o que dá origem ao 

gênero de um indivíduo. Enquanto o sexo é definido na formação do indivíduo 
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enquanto ele ainda está no útero da mãe, as teorias sobre a origem do gênero 

divergem muito. Em seu livro, Giddens (2009) apresenta três delas.  

A primeira delas diz que o gênero é determinado durante a formação 

do indivíduo, assim como sexo. A segunda defende que o gênero é formado após o 

nascimento, através de relações sociais e contextos socioculturais; e a terceira e 

defende que tanto o gênero quanto o sexo podem ser formados após o nascimento. 

Essa teoria última é a mais aceita, pois tem bases empíricas claras, uma vez que, 

hoje em dia, com ajuda de cirurgia e tratamento hormonal, é possível mudar de 

sexo ao longo da vida.  

Se o motivo por trás da permanência dos conceitos conservadores sobre 

gênero em nossa sociedade é a generalização dos termos “gênero” e “sexo” como 

uma coisa só, ou o medo por sermos responsáveis pela formação dele nas crianças, 

é preciso entender por que consideramos tão importante que um indivíduo 

desempenhe o gênero relacionado a seu sexo. Será que mais um engano em relação 

a termos acontece em nossa sociedade? 

Costuma-se relacionar uma identificação de gênero oposta àquela 

ligada ao sexo biológico com a homossexualidade ou a bissexualidade. Dessa forma, 

muitos acreditam que ao estimularmos uma garota que se identifica com o gênero 

masculino ou um garoto que se identifica com o gênero feminino a desenvolvê-los, 

estamos influenciando-os a desenvolver uma orientação homoafetiva. E a 

homossexualidade ainda é vista como algo errado pela maior parte dos indivíduos.  

É preciso então, definir dois outros termos que são essenciais para esse 

estudo sobre determinação de gênero: sexualidade e orientação sexual.  

A sexualidade, segundo Giddens (2009), está relacionada a como o 

próprio indivíduo classifica a si mesmo em relação ao seu comportamento sexual. 

Ao contrário do que se acredita, existem diversas identidades sexuais. Já a 

orientação sexual diz respeito ao direcionamento da atração romântica ou sexual 

de um indivíduo. Os termos “heterossexualidade”, “homossexualidade” e 

“bissexualidade” derivam dela. Assim como a identificação de gênero, até hoje não 

foi possível determinar se a orientação sexual é um fator biológico ou se advém de 

experiências e interações sociais. Por esse motivo, é comum que as pessoas 

confundam a identificação de gênero de um indivíduo com uma predisposição a 
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uma orientação sexual. Entretanto, como vimos anteriormente, os dois conceitos 

são independentes, e um não resulta necessariamente no outro.  

As confusões entre esses quatro conceitos podem acarretar em ações 

errôneas por parte de indivíduos e de marcas, e podem ser o motivo pelo qual a 

determinação de gênero ainda é tão forte nas estratégias de marketing dos 

produtos para o público infantil. 

 

Estratégias de segmentação de mercado 

Quando se começa a estudar a estratégia de marketing a ser utilizada 

por uma empresa, a primeira coisa a se fazer é o processo de STP – Segmentation, 

Target and Positioning (Segmentação, Público-alvo e Posicicionamento). Dessa 

forma, é possível afirmar que a segmentação é extremamente importante para 

todas as empresas.  

Segundo Phillip Kotler (2012), ela pode ser dividida em quatro tipos: 

geográfica, demográfica, psicográfica e comportamental. Ainda segundo Kotler, a 

segmentação demográfica divide-se em: idade e estágio no ciclo de vida, fase da 

vida, sexo, renda, geração e raça e cultura. Observemos, portanto, que Kotler não 

adota o termo “gênero” para nomear nenhuma das subdivisões.  

Além disso, em nenhum trecho de sua obra, Kotler indica que certos 

produtos devam ser criados e vendidos unicamente para um sexo, e sim que a 

forma de abordagem de venda deve ser pensada com base no sexo do público-alvo. 

Assim, tendo em vista as teorias desse autor, mesmo que se confundam os 

conceitos de “sexo” e “gênero” durante o processo de segmentação, não se 

justificaria a classificação de um produto como “para homens” ou “para 

mulheres”. 

Vale ressaltar também que em nenhum momento a segmentação por 

sexo é apontada como algo para fazer a empresa “vender mais”, mas sim como 

algo utilizado para agradar aqueles clientes que não estão totalmente satisfeitos 

com as opções de um produto que a empresa oferece, pois não se identificam por 

completo com nenhum desses. 

Além disso, mesmo que os princípios da segmentação devam ser 

mantidos, é preciso adaptá-la ao contexto socioeconômico atual, que vem sofrendo 

muitas alterações nos últimos anos. Em Segmentação de Mercado, Weinstein (1995, 
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p. 100) afirma que “embora haja muitos produtos direcionados ou a homens ou a 

mulheres (...) no mercado, muitas mudanças ocorreram no comportamento de 

compra”. Ele acrescenta que “muito disso se deve à redefinição do papel da 

mulher e do homem, que teve lugar quando as mulheres passaram a ingressar no 

mercado de trabalho”. 

Num mundo em que até mesmo os papéis de gênero estão sofrendo 

importantes mudanças, como é possível que tantas empresas continuem a delimitar 

o gênero para o qual seus produtos são feitos, principalmente quando se trata de 

produtos para crianças? 

Muitos autores que tratam de segmentação de mercado reconhecem a 

importância de fazer produtos próprios para crianças, demarcando o período da 

infância em subdivisões com cerca de dois anos entre cada uma, pois o rápido 

desenvolvimento nessa fase faz com que uma criança de quatro anos tenha 

habilidades e desejos muitos diferentes de uma de dois anos. Todavia, não há 

referências à infância na segmentação por sexo, sendo essa mais dirigida ao público 

adulto.  

É possível, então, que as empresas estejam, apenas adptando a 

segmentação por sexo ao público infantil, e por isso delimitam o sexo do público-

alvo quando se trata de crianças, ignorando ou não considerando as possíveis 

consequências que tais ações podem ter sobre o desenvolvimento da identidade de 

gênero delas. Por esse motivo, é importante levantar algumas características da 

infância e da configuração das famílias, o que é feito na próxima seção.  

 

Marketing e Infância 

Em seu livro, “Comportamento do Consumidor Brasileiro” (2009), Tania 

Limeira explica a teoria de Jean Piaget, segundo a qual o período dos 3 aos 6 anos 

de idade representa o estágio em que “a criança consegue nomear objetos e 

raciocinar intuitivamente”, e “possui uma percepção global sem discriminar 

detalhes” (Limeira, 2009, p.160). 

A autora menciona, também, a teoria sociointernacionista de Vigotsky, 

que diz que as funções psicológicas das crianças são formadas com base nas 

relações sociais. Ou seja, a constante interação da criança com os adultos e a 
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mediação deles são responsáveis pelo desenvolvimento de seus processos 

psicológicos.  

Dessa forma, é evidente a participação dos pais no desenvolvimento da 

criança. Os princípios morais, as regras e as ideologias passadas por eles aos filhos 

têm um papel muito importante na formação da personalidade da criança. A 

família trabalha em conjunto com as escolas, os meios de comunicação de massa e 

outras instituições (como as religiões) para o desenvolvimento da criança.  

Tânia Limeira (2008, p.165) afirma que os pais possuem dois perfis em 

relação às formas de socialização e comunicação com as crianças: o socioorientado 

e o conceito-orientado. Segundo a autora, “os pais com estilo socioorientado 

valorizam as relações harmoniosas na família, o respeito à autoridade e o controle 

das atividades das crianças, promovendo obediência e conformidade”. Já no estilo 

de socialização conceito-orientado, “os pais encorajam as crianças a 

desenvolverem seus próprios pontos de vista sobre o mundo, promovendo o 

desenvolvimento de habilidades com maior autonomia e liberdade”. 

Os pais com estilo socioorientado costumam levar em consideração seus 

próprios valores no ato da compra, enquanto os conceito-orientados tendem a levar 

muito mais em conta a opinião dos filhos. Se os pais dos dias de hoje ainda têm um 

pensamento fortemente marcado pela determinação de gênero, pode ser 

complicado para uma marca tentar forçar uma ideologia diferente e ainda manter 

suas vendas. Mesmo os com estilo conceito-orientado podem ter filhos muito 

marcados pela determinação de gênero, e por isso não se importam que o gênero 

para o qual o produto é voltado esteja explícito na embalagem. Por isso, é preciso 

investir numa série de pesquisas que classifiquem o perfil comportamental dos 

pais, e só então trabalhar o posicionamento da marca.  

Entretanto, segundo Limeira (2008), é de consenso geral dos 

pesquisadores e estudiosos da infância que o papel da criança nas decisões 

familiares está se tornando cada vez mais importante. Mesmo que sofram 

influência do perfil e dos princípios dos pais, o forte contato com os meios de 

comunicação em massa tem feito com que elas pensem cada vez mais por conta 

própria, mesclando diversas perspectivas às quais são apresentadas, e muitas vezes 

contestando os valores dos pais.  
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As consequências disso nos produtos pode ser notada tomando-se o caso 

da indústrias de desenhos animados como exemplo. No que se refere à questão de 

sexo e gênero, é possível perceber uma mudança nos desenhos animados nos 

últimos anos. Uma década atrás, era claramente visível uma segmentação por sexo 

nos desenhos. Hoje em dia, porém, os desenhos mais famosos são evidentemente 

voltados para crianças e jovens de todos os sexos. Além disso, é possível perceber 

um forte posicionamento liberal em todos eles, o que mostra uma tentativa de 

passar às crianças a mensagem de que “ser diferente não é errado”.  

Todavia, por mais que os desenhos estejam se tornando cada vez mais 

liberais, as propagandas continuam a ter um caráter conservador. Comerciais de 

bonecas ainda apresentam apenas meninas, enquanto comerciais de armas e 

carrinhos apresentam apenas meninos.  

Em seu texto, Freitas (2014) apresenta uma visão da psicóloga Jane 

Felipe sobre os tipos de brinquedo que costumam ser caracterizados como “de 

meninos” e “de meninas”. Enquanto os brinquedos voltados para o sexo masculino 

apresentam uma forte ligação com ação, aventura e esportes, aqueles dirigidos 

para o sexo feminino relacionam-se com a domesticidade, a maternagem e o 

cultivo da beleza. O problema nisso é que nenhuma dessas coisas está relacionada 

ao sexo biológico das crianças, nem mesmo ao gênero. Uma menina que goste de 

carrinhos pode simplesmente gostar de aventura, enquanto um menino que goste 

de brincar de boneca pode simplesmente ter impulso protetor muito forte.  

O que essas autoras basicamente estão dizendo é que a sociedade 

transformou o ato básico das crianças (brincar) em algo que representa suas 

identidades de uma forma, talvez, exagerada. Brincar é uma forma de interação 

das crianças umas com as outras, antes mesmo de uma representação sobre o 

gênero delas, mas acaba sendo transformado pelos pais e pelas empresas, por meio 

da publicidade, em algo muito maior. 

Será que é hora de deixarmos as crianças tomarem conta da única 

atividade reservada exclusivamente para elas, sem temer que isso influencie de 

alguma forma os adultos nos quais elas se tornarão? Talvez não seja o caminho 

escolhido por uma sociedade que, mesmo sob um verniz liberal, continua criando 

dispositivos voltados para disciplinar corpos, identidades de gênero, sexualidades, 
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seja nas brincadeiras, seja nos atos de consumo, como será enfocado na próxima 

seção. 

 

Análise das entrevistas  

 

Para dar início a cada entrevista, foi perguntado o que significava o 

termo “família” para cada mãe. Todas as definições foram bem amplas, não se 

restringindo a numerar os entes que formavam a família ou a classificá-la como um 

conceito concreto.  

Uma vez definido o conceito de família para cada uma, questionou-se 

então se as entrevistadas achavam que o gênero tinha alguma relação com o sexo 

biológico, e de que forma elas consideravam que a família, principalmente os pais, 

poderia influenciar a construção da identidade de gênero dos filhos.  

A entrevistada A respondeu que acredita que o gênero tem uma relação 

com o sexo biológico, mas que é possível uma pessoa se identificar com outro 

gênero, e que se isso acontecer, mesmo que a família seja de grande influência, a 

pessoa não irá deixar de se identificar. Pode levar anos para que ela assuma aquilo, 

mas não há influência externa que a mude. “E eu acho que a família pode ajudar 

esse processo a ser mais legal, ou pode acabar com a vida de uma pessoa”. 

A entrevistada B, por sua vez, afirmou “Eu acho que tem sim uma coisa 

que é inata, que é da personalidade da pessoa, mas sim, acho que todas as 

influências que vão sendo exercidas ao longo da vida, vão moldando”. Ela acredita 

que a família é a principal, mas não a única influência que os filhos têm nesse 

sentido. Para essa mãe, a família é muito importante durante o período da 

infância, quando se formam uma série de questões para a criança, mas mesmo 

assim, algumas coisas são "inatas” e não mudarão por mais que algumas famílias 

tentem.  

Já para a mãe C, a forma como os pais veem as questões de gênero são 

passadas para os filhos, principalmente no que se diz respeito aos papéis de 

gênero. Segundo ela, os filhos não necessariamente adotam o mesmo ponto de 

vista dos pais, pois há muitas outras influências em suas vidas, mas que quanto 

mais um pensamento for imposto a eles, maiores são as chances de adotá-lo.  
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Em seguida, indagou-se que outras pessoas e instituições mais 

influenciam as crianças, e a resposta das mães foi basicamente a mesma: os 

amigos, a escola, os programas de televisão e as outras referências adultas. A 

publicidade também foi citada como uma fonte de influência.  

As mães afirmaram que não consideram que há brinquedos “de menino” 

ou “de menina”, e disseram acreditar que a criança deva brincar com o que quiser, 

mas admitiram que sempre veem a separação por gênero em lojas e propagandas.  

Segundo a mãe B, as filhas brincam tanto com bonecas quanto com 

carrinhos e robôs, e isso se deve principalmente ao ambiente da escola em que 

estudam, que permite que meninas e meninos interajam sem preconceitos. Ela 

comentou que a mais nova (foco desta pesquisa) certa vez disse: “Mãe, a cor que 

meu amigo mais gosta é rosa, e tudo bem ele gostar de rosa”.  

Em seguida, foi feito um breve resumo do caso Kinder Ovo, e foram 

realizadas perguntas mais específicas. Algumas mães já estavam bem 

familiarizadas com as embalagens da marca, e a mãe C inclusive tinha 

conhecimento sobre as retaliações que a Kinder vinha sofrendo por conta disso. ‘ 

“É uma besteira isso, na verdade”, afirmou a mãe A sobre as 

embalagens. Ela acredita que essa crescente estratégia de determinação de gênero 

em produtos infantis por parte das marcas só traz prejuízo as crianças. “Você vai 

na loja comprar roupa de menina, aquele monte de vestido de menina minúscula, 

que parece vestido de mulher pra menina... Os meninos são massacrados com 

carrinhos terríveis, e uma letra terrível, e uma coisa de um mau gosto terrível...”, 

destacou.  

Nesse momento da entrevista, a mãe B fez um comentário relevante. 

Segundo ela, talvez as filhas tenham toda essa liberdade para escolherem o que 

querem brincar, e mesmo ela e o marido sejam tão despreocupados com isso, pelo 

fato de elas serem meninas. A entrevistada acredita que os meninos sofram mais 

pressão na sociedade nesse quesito, e que os pais parecem ter mais medo de que 

os filhos gostem de “coisas de menina” do que que as filhas gostem de “coisas de 

menino”. Ela afirmou que não sabe se a forma como ela e o marido lidam com a 

situação seria diferente caso eles tivessem dois meninos em vez de duas meninas.  
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A mãe C pareceu ver a determinação de gênero nas embalagens da 

Kinder como um retrocesso. “Eu não entendi, na verdade, por que eles fizeram 

isso. É muito estranho. (...) Principalmente sendo 2015...”.  

Após a realização e análise das três entrevistas, pôde-se perceber que as 

mães, mesmo tendo perfis diferentes, concordaram em vários aspectos. Para as 

três, a família é uma influência muito importante na vida da criança, mas mesmo 

assim não tem a capacidade de mudar aquilo que já nasceu com os filhos. Para 

elas, a determinação de gênero em produtos é uma decisão totalmente equivocada 

por parte das empresas e lojas que as fazem, mas admitem que nossa sociedade 

ainda é regida por esses preconceitos e por isso compreendem que algumas ainda 

tomem esse tipo de decisão. 

Especificamente no caso da Kinder, as três foram contra as embalagens 

“para menino” e “para menina”, e não conseguiram entender os motivos que 

levaram a empresa a adotar essa estratégia de segmentação no posicionamento da 

marca.  

 

Conclusões 

 

Certos segmentos da nossa sociedade (pessoas, organizações da 

sociedade civil, etc.) têm lutado cada vez mais para que os indivíduos tenham a 

liberdade para serem quem querem ser. Os movimentos LGBT e feminista têm 

ganhado mais força a cada ano, e suas conquistas já se refletem em diversas 

marcas e programas para televisão, inclusive no que diz respeito àqueles voltados 

ao público infantil. Os filmes da Disney, os desenhos animados do Cartoon Network 

e algumas marcas como a Barbie, que estão se adaptando lentamente às mudanças 

da sociedade, evidenciam isso. 

Entretanto, mesmo os defensores e/ou simpatizantes desses movimentos 

muitas vezes confundem os termos “gênero”, “sexo”, “orientação sexual” e 

“sexualidade”. Nas entrevistas realizadas percebeu-se que as mães que eram tão 

contra a determinação de gênero em produtos misturavam todos esses conceitos 

em seus discursos.  

O fato de muitas empresas estarem começando a realizar a segmentação 

psicográfica e a comportamental em detrimento da demográfica e da geográfica 
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pode contribuir para que a determinação de gênero em produtos diminua. 

Entretanto, a sociedade na qual ainda vivemos ainda é marcada por uma forte 

separação dos sexos/gêneros e pela crença no binarismo de gênero. E como essa 

hegemonia não se desfaz do dia para a noite, a maioria das empresas continua a 

agir em consonância com a determinação de gênero, talvez buscando agradar a 

maioria em vez de se preocupar com as “exceções”. 

No que diz respeito à infância, foi possível constatar que apesar da 

crescente preocupação dos pais com a propaganda voltada para o público infantil, 

já há parcelas significativas dos que estão mais liberais em relação à identidade de 

gênero e à orientação sexual dos filhos. Foram evidentes os casos em que as mães 

ou seus filhos expressaram seu ponto de vista em situações que revelavam a 

presença de determinação de gênero em produtos e ações de marketing das 

empresas.  

Com as entrevistas, foi possível concluir ainda que, segundo as mães 

entrevistadas a família é uma influência muito importante na vida da criança, mas 

mesmo assim não tem a capacidade de mudar aquilo que já nasceu com os filhos. A 

determinação de gênero em produtos é, no geral, vista como uma decisão 

totalmente equivocada por parte das empresas e lojas que as fazem. Mas, ainda na 

opinião das mulheres entrevistadas, como nossa sociedade ainda é marcada por 

esterótipos de gênero, é compreensível, que algumas ainda tomem esse tipo de 

decisão. 

Com este artigo, resolvo uma grande questão da minha vida. Fico 

contente em saber que segmentos da sociedade estão realmente dispostos a viver 

em um ambiente mais liberal em termos dos costumes e mais precisamente das 

identidades de gênero. Porém, sinto também que tenho um caminho aberto para 

trilhar na busca por aprofundar minhas inquietações e reflexões sobre as relações 

entre determinação de gênero e estratégias de marketing e comunicação das 

empresas, seja no caso de produtos voltados para o público infantil, seja para 

aqueles direcionados para outras faixas etárias. 

 

Referências  

AAKER, David A. Administração Estratégica de Mercado. Bookman, 2012. 
AAKER, David A. Construindo Marcas Fortes. Bookman, 2007. 
AAKER, David A. Pesquisa de Marketing. São Paulo: Atlas, 2001. 



 

Anais do 5º Seminário de Iniciação Científica da ESPM | ISSN: 2358-2138 
São Paulo | 27 de outubro de 2016 

15 

ALMEIDA, Heloisa Buarqye de. Telenovela, consumo e gênero. Edusc, 2002. 
BLACKWELL, Roger D.; ENGEL, James F. & MINIDARD, Paul. Comportamento do 

Consumidor. Thomson Learning, 2005. 
CASARES, Aurelia Martín. Antropología del género: culturas, mitos y estereótipos 

sexuales. Madrid: Cátedra, 2006.  
CASTRO, Lúcia R. de. Infância e Adolescência na Cultura do Consumo. Rio de 

Janeiro: Nau Brasil, 1998.  
CONTI, L. De; SPERB, T. M. O Brinquedo de Pré-escolares: Um Espaço de 

Ressignificação Cultural. In: UNIVERSIDADE DE BRASILIA, INSTITUTO DE 
PSICOLOGIA. Psicologia: Teoria e Pesquisa. Brasília, 2001. 

DORTIER, Jean-François. Dicionário de Ciências Humanas. WMF Martins Fontes, 
2010. 

FREITAS, Patricia Oliveira de. Para Além do Rosa e do Azul: Reflexões sobre as 
relações de gênero na publicidade de brinquedos. In: ALCÂNTARA, A.; GUEDES, 
B. Culturas infantis do consumo: práticas e experiências contemporâneas. 
Pimenta Cultura, 2014. 

GIDDENS, Anthony. Sociology. Polity Press, 2009. 
GODOY, Arilda S. Introdução à pesquisa qualitativa e suas possibilidades. Revista 

de Administração de Empresas, 1995.  
KOTLER, P.; KELLER, K. L. Administração de Marketing. Pearson, 2012. 
LIMEIRA, Tania. Comportamento do Consumidor Brasileiro. Editora Saraiva, 2007. 
MARTINS FILHO, A. J. Metodologias de pesquisas com e sobre crianças. UFRGS, 

2010. 
RICHERS, R.; Lima, C. P. Segmentação: opções estratégicas para o mercado 

brasileiro. Nobel, 1991.  
SOARES, Wellington. Educação sexual: precisamos falar sobre Romeo.... Nova 

Escola. Acessado em 06/07/2015. 
WEINSTEIN, Art. Segmentação de Mercado. Atlas, 1995.  
 
 


