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Pais e mães acreditam que a publicidade brasileira atrapalha na educação e influencia hábitos 
de consumo prejudiciais aos filhos. De acordo com pesquisa realizada pela Datafolha, 73% dos 
pais concordam que deveria haver algum tipo de restrição às propagandas com foco nas 
crianças, e sete em cada 10 pais entrevistados admitiram que são influenciados pelos filhos na 
hora de comprar. 
 
O levantamento foi encomendado pelo projeto Criança e Consumo, da ONG Instituto Alana. 
Realizado na cidade de São Paulo, entre 22 e 23 de janeiro, foram ouvidos 411 pais e mães 
com filhos entre 3 e 11 anos, de todas as classes econômicas  com destaque para a classe C 
(52%). 
 
Consumismo infantil, disponibilidade de dinheiro, questões relativas a alimentação, sexo e 
violência são as principais queixas levantadas. O pai Jardas Santana diz que anúncios de TV, 
propagandas nas ruas, a internet e todo o tipo de divulgação ensinam diversos valores 
contrários aos que ele transmite para sua filha Luana, de 10 anos. 
 
Desde cedo eu tento dar limites às vontades dela, e ensino que é preciso dar valor ao que tem  
disse Jardas. As propagandas estimulam as compras pelo prazer de comprar. 
 
A professora da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) Maria Cláudia Tardin 
Pinheiro acredita que o maior problema dos pais é que eles sofrem pressão dos filhos, e muitas 
vezes não sabem como agir. 
 
As propagandas são formuladas com apelos emocionais  diz Maria Cláudia. Doutora em 
psicologia e pesquisadora na área de estratégias de persuasão e comunicação publicitária, diz 
que as crianças são atraídas pelas cores e pela felicidade. A cara feliz da criança na TV é 
teatro, mas elas não sabem. Isso é uma crueldade  ela reclama. 
 
Outro problema sério, segundo ela, é que os pais quase não têm tempo de ficar com os filhos. 
Mas suas opiniões são muito importantes. 
 
A influência maior sobre as crianças é dos pais. A propaganda é secundária  destaca a 
professora. 
 
Para os entrevistados, a ferramenta que mais influencia os pedidos dos filhos é a propaganda, 
com 38%. Em seguida vêm os personagens ou filmes (18%) e os programas de TV (16%). 
 
O consultor de finanças Augusto Sabóia lembra que a criança deve ser acostumada a 
ambientes educativos. Para ele, é necessário evitar as compras com os filhos ou encontrar 
meios para que eles entendam o valor do dinheiro. 
 
Antes de dar um presente caro, faça com que ele junte moedas em um cofre. Só entregue o 
produto quando estiver completamente cheio  exemplificou Sabóia. Segundo ele, o mundo vive 
um período em que as pessoas não consomem só por necessidade, e sim para se inserir na 
sociedade. 
 
O dentista João Gabriel de Carvalho explica que seu filho Felipe, 4 anos, já é muito 
consumista, mas entende que nem sempre pode ter o que quer. 
 
Meu filho já até me pergunta: não tem dinheiro né, pai? conta João Gabriel.  
 
Fonte: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 19 mar. 2010, Economia, p. A18. 


