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O Projeto Criança e Consumo, do Instituto Alana, encomendou pesquisa para o Datafolha com 
a finalidade de medir a percepção dos pais com filhos entre 3 e 11 anos diante dos impactos 
das propagandas direcionadas às crianças. O estudo foi apresentado na semana passada 
durante o 3° Fórum Internacional Criança e Consumo, realizado em São Paulo, e que recebeu 
convidados internacionais para debater o consumo infantil.  
 
Conforme o levantamento, 73% dos pais concordam que deveria haver restrição ao marketing 
e à propaganda voltada ao público infantil. E sete em cada dez pais entrevistados afirmaram 
serem influenciados pelos filhos na hora da compra, sendo que a maior incidência está entre 
os homens. "Os dados mostram a real preocupação dos pais e a necessidade de termos uma 
regulamentação estatal da publicidade", afirmou Isabella Henriques, coordenadora geral do 
Projeto Criança e Consumo.  
 
O estudo revela, ainda, que os entrevistados consideram as propagandas como o maior fator 
influenciador dos pedidos dos filhos (38%). Em seguida estão os personagens ou filmes e 
programas de TV (18% e 16%, respectivamente). Estimulados a responder se concordavam ou 
não com a frase "A oferta de prêmios e brindes influencia a escolha do produto/alimento pelo 
meu filho", a pesquisa revela que 75% dos entrevistados estão de acordo com a afirmação.  
 
O levantamento foi realizado na cidade de São Paulo entre 22 e 23 de janeiro deste ano. 
Foram ouvidos 411 pais e mães de todas as classes econômicas, com destaque para a classe 
C, que correspondeu a 52% dos entrevistados. Segundo Hélio Mattar, diretor- presidente do 
Instituto Akatu pelo Consumo Consciente, 25% das pessoas em todo o mundo consomem 
acima de suas necessidades e vivem sob a pressão de adquirirem produtos de forma 
competitiva.  
 
Para Susan Linn, psicóloga e diretora associada do Judge Baker Children's Center, da Harvard 
Medicai School, o marketing voltado às crianças encoraja a passividade, inibe a liberdade de 
expressão, além de estimular o consumo precoce do álcool. Autora do livro "Crianças do 
Consumo - A Infância Roubada", Susan disse que, em 1993, as empresas nos Estados Unidos 
gastavam cerca de US$ 100 milhões com o marketing. Atualmente, a verba chega a US$ 17 
bilhões.  
 
"Hoje há uma convergência sem precedentes dos meios de comunicação. As crianças têm, 
portanto, contato com marcas a todo o momento", disse Susan. "A indústria insiste em deixar 
a responsabilidade nas mãos dos pais. Mas é injusto com eles. É necessário que tenham auxílio 
das comunidades empresariais e do governo", afirmou. 
 
O teórico político e professor da Universidade de Rutgers, Benjamin Barber, também participou 
do fórum. Segundo ele, a crítica que sustenta não é direcionada ao capitalismo em si. De 
acordo com Barber, a sociedade atual não vive mais sob o capitalismo tradicional pois, 
conforme o professor, o Divulgação Susan Linn: injusto deixar a responsabilidade nas mãos 
dos pais sistema prezava pela fabricação de produtos necessários. "E hoje, ao contrário, 
fabricam-se necessidades. Nossa civilização está em crise. O marketing está em todo os 
lugares. E ainda chamamos isso de liberdade?", questionei Barber.  
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