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RESUMO: Este texto compõe os estudos do Observatório de Publicidade e Ética no 
Consumo (OPETIC). Sob a perspectiva ético-moral, examinamos narrativas publicitárias de 
três marcas dirigidas ao público infantil: Friminho, Nissin e Arcor. Para analisar a 
responsabilidade ética de profissionais na produção do discurso publicitário, tensionamos a 
(des)valorização de princípios morais em interface com a (i)legalidade, verificando a hipótese 
de um modo de fazer condenável em termos éticos. 
 

INTRODUÇÃO E METODOLOGIA 

A ética, teoria ou ciência do comportamento moral dos indivíduos em sociedade (Vázquez, 

2010), estabelece os limites que cada profissional impõe na busca de sua ambição. A 

atividade publicitária impõe dilemas éticos na produção e disseminação do discurso 

publicitário: prioridade da organização versus representação de valores sociais 

contemporâneos; preponderância do êxito individual em detrimento ao coletivo. 
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Conduzimos a problematização inquietos com a postura moral adotada por profissionais de 

propaganda frente aos públicos. Estariam alicerçando seu fazer nas ideias de Bauman (2003), 

quando diz que é essencial conhecer o outro, saber sobre o outro, respeitar o outro? 

Publicitários, responsáveis por usar técnicas de persuasão ao consumo, agem de maneira 

ética? Levam em conta as implicações morais do conteúdo publicitário durante o processo de 

criação?  

Para alcançar o objetivo de examinar as formas de expressão publicitária na promoção 

persuasiva de produtos e seus efeitos de sentido às realidades dos consumidores, recorremos a 

problematização ético-moral no campo publicitário. Metodologicamente, além de pesquisa 

bibliográfica (Cervo; Bervian, 2002) acerca do comportamento ético de profissionais da 

publicidade e, igualmente, da ética empresarial no mundo do trabalho - ancorados na Multi-

Level Theory (Drumwright, 2007) -, realizamos pesquisa exploratória para delimitação do 

conteúdo publicitário a ser observado. Por fim, empregamos a pesquisa documental para 

constituição do corpus, além de análise crítica de apelos persuasivos dirigidos ao público 

infantil pelo macarrão instantâneo Nissin, pela linha infantil Friminho (achocolotado, iogurte) 

e pelo Grupo Arcor (chocolates).  

Este artigo integra os estudos desenvolvidos pelo Observatório de Publicidade e Ética no 

Consumo (OPETIC). Investigamos as estratégias publicitárias utilizadas em produtos 

alimentícios dirigidos ao consumo infantil. Os principais elementos analisados são o uso de 

personagens do universo infantil na composição visual do produto, o apelo persuasivo a partir 

da presença de brindes e a apresentação de informações a respeito da qualidade nutritiva dos 

alimentos. À medida que as atividades do OPETIC preveem a produção de materiais didáticos 

para literacia em escolas de ensino infantil e fundamental, centramos a atenção aos danos 

causados pelo uso antiético da informação publicitária sobre crianças - vulneráveis à 

promoção persuasiva e em processo de formação intelectual, emocional, comportamental e 

cidadã. 

A publicidade pode prejudicar a formação infantil ao disseminar mensagens nocivas dirigidas 

às crianças como o consumismo, erotização precoce, diminuição de brincadeiras criativas, 

reforço a estereótipos negativos, sentimento de exclusão social e outras formas de mal-estar 

decorrentes do consumismo e de valores competitivos a ele relacionados (Craveiro; Bragaglia, 

2018).  Para tanto, é essencial ao público infantil o aprendizado sobre as estratégias 
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publicitárias. É caro para o OPETIC promover educação transformadora através da 

alfabetização midiática para, assim, alavancar a leitura crítica de produtos publicitários. A 

literacia publicitária trata do conhecimento que os indivíduos reúnem para lidar com as 

técnicas persuasivas da publicidade, especialmente os menores que estão desenvolvendo 

capacidades de alfabetização publicitária. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Pensar na ética publicitária significa refletir sobre as atitudes de profissionais e sua 

responsabilidade no processo de produção de conteúdo persuasivo. Para entender os limites 

éticos e os caminhos pelos quais profissionais da área deve(ria)m transitar, é necessária a 

distinção entre lei e ética (Drumwright, 2007). Há confusão entre ambas, acarretando um 

problema que impede o envolvimento com questões éticas. No ponto de vista de Drumwright 

(2007), um erro fundamental é presumir que porque algo é legal, é ético, ou se algo é 

antiético, será considerado ilegal. Profissionais de propaganda podem inferir que se algo não 

for explicitamente contra um código, deve ser ético. E o julgamento ético envolve a tomada 

de decisões em áreas em que a solução legislativa pode ainda nem estar disponível. 

No mercado publicitário a tendência é seguir os códigos de conduta definidos pelo próprio 

setor de publicidade para tutelar o interesse de anunciantes. Tal procedimento pode ser 

perigoso para o exercício ético da profissão, já que os códigos não comportam todos os 

dilemas do cotidiano profissional. Pesquisadores de ética apontam a lei como o piso, o 

mínimo moral. Preston (1994 apud Drumwright, 2007) observou que para anunciantes que 

acreditam que a lei é suficiente, a ética nunca realmente começa. 

Aspectos relacionados à legislação publicitária estão em um plano secundário neste artigo. O 

interesse recai na problematização ética porque, sustentados nas ideias de Drumwright (2007) 

e Cunningham (2005), códigos de boas práticas em matéria de publicidade têm sido 

insuficientes para evitar efeitos maléficos do exercício da profissão. Defendemos uma ética da 

atividade publicitária para além dos códigos. A proposição é dilatar o sistema de controle do 

Direito para a Ética. O campo jurídico abarca mais o conteúdo publicitário. Aqui queremos 

pensar o conteúdo como produto de um processo que envolve o labor profissional. É um 

movimento preventivo, de autocontrole, autocrítica e autodisciplina publicitária. 
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Cunningham (1999, p. 500 apud Drumwright, 2007, p. 1) define a ética publicitária como “o 

que é certo e bom na condução da função publicitária. Preocupa-se com questões sobre o que 

deve ser feito, não apenas o que legalmente deve ser feito”. Para realizar uma análise crítica 

de apelos persuasivos das marcas Nissin, Friminho e Arcor, estamos considerando as camadas 

que afetam a ética publicitária. Drumwright (2012) revela que as tomadas de decisões no 

mundo do trabalho publicitário são impactadas por três diferentes níveis: (1) the micro level - 

valores de cada indivíduo que compõe o grupo profissional, consumidores e publicitários 

individuais; (2) the meso level – organizações que conduzem o negócio publicitário – 

agências, clientes, mídia, associações regulatórias – influenciam na sensibilidade moral dos 

profissionais de publicidade individuais; (3) the macro level - efeitos da publicidade na 

sociedade. O jogo ético não se limita à instância individual. Integra relações coletivas, entre 

marcas e consumidores. Os dilemas éticos enfrentados no momento da produção de um 

material publicitário sofrem interferência, para a tomada de decisão, de todos os níveis 

compreendidos por Drumwright (2012) Os três níveis são interdependentes e sobrepostos. 

Acevedo, Nohara, Campanario e Telles (2008) incluem o ponto de vista de publicitários sobre 

o impacto da atividade na vida social, guiando-nos a compreender como as percepções 

individuais de moral e ética interferem na atividade profissional. Os autores relatam que os 

entrevistados reconhecem o impacto econômico e social da publicidade, além de 

reconhecerem que o controle da publicidade não pode prescindir de disciplina legal, como o 

Código de Autorregulamentação Publicitária e da atuação do Poder Judiciário. Entretanto, os 

autores examinaram que o olhar de publicitários sobre a ética da propaganda “no nível 

pessoal, restrita ao legal, não os impede de fugir da responsabilidade, repassando-a para os 

clientes, para os produtos e para a sociedade em geral” (Acevedo, Nohara, Campanario, 

Telles, 2008, p. 21). Ou seja, publicitários pautariam o comportamento ético em códigos de 

conduta e se eximiriam de responsabilidades não previstas nestas normativas. Logo, 

indagamos: interesses políticos e as forças sistematicamente assimétricas do mercado superam 

os julgamentos éticos?  

O estudo Advertising practitioners respond: The news is not good (Cunningham, 2005), 

aborda a suspensão do julgamento moral de profissionais da indústria publicitária em prol de 

outras finalidades, entre elas um julgamento financeiro. A autora constatou que os 

profissionais da publicidade são capazes de racionalizar problemas morais, mas quando 
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questionados sobre esses problemas morais relacionados ao âmbito profissional, suspendem o 

julgamento moral, substituindo-o por implicações financeiras que o problema ético trará para 

o cliente e para si próprio. Logicamente, há outras questões em jogo que vão além do 

pensamento moral no momento da concepção das narrativas publicitárias. Cunningham 

(2005) atesta que os dilemas éticos existem, mas as tomadas de decisão que envolvem esses 

dilemas passam à margem do exercício ético. Uma reação comum é o desejo de simplesmente 

evitar o assunto. 

É essencial considerar a visão de Christians (1980, apud Cunningham, 2005, p. 115) que 

pesquisou sobre os funcionários de agências de publicidade e chegou a resultados que indicam 

que os problemas éticos surgem em duas dimensões: (a) a mensagem publicitária - o que deve 

ser anunciado, como a mensagem deve ser elaborada e onde a ética vai ser incluída neste 

processo de construção das narrativas publicitárias; b) o relacionamento entre as empresas que 

estão em uma relação de parceria, neste caso a agência e o cliente, para que a relação 

construída seja justa. 

Portanto, para pensar a ética publicitária deve-se examinar as circunstâncias que afetam as 

atitudes éticas e/ou antiéticas destes profissionais e tentar compreender práticas publicitárias 

ilícitas e/ou antiéticas capazes de lesar a sociedade de consumidores, como mirar em grupos 

vulneráveis e promover, mesmo que legalmente, valores que contribuem para problemas 

nutricionais – consumo excessivo de açúcar, gordura e cafeína.  

 

RESULTADOS 

A partir de uma pesquisa documental realizada no OPETIC, foram selecionados materiais 

publicitários de marcas atendidas por agências de publicidade e empresas de comunicação 

localizadas em Curitiba/PR para contemplar a atuação no mercado publicitário local. Tais 

agências e empresas foram selecionadas a partir do critério de atuação com o segmento 

alimentício e dessa forma foram delimitados os conteúdos persuasivos a serem observados. 

Surgiram, portanto, problematizações referentes ao comportamento ético-moral de 

profissionais envolvidos nos trabalhos de criação das agências, em específico das marcas 

Friminho, Nissin e Arcor.  
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Os anúncios selecionados explicitam e agrupam inquietações sobre a mensagem, o produto, o 

público-alvo, o comportamento do publicitário e políticas de controle da publicidade para 

combater efeitos nocivos das práticas publicitárias aos cidadãos, tendo em sua maioria a 

proteção da criança como fundamento. A determinação da moralidade da publicidade depende 

do produto, e não isoladamente das características da mensagem ou do comportamento do 

anunciante. Por si só o segmento alimentício pode ser perigoso.  

Figura 1: Frimesa - Linha Infantil Friminho 

 

Fonte: Frimesa, 2021 

 

De modo a alcançar o público infantil, a Frimesa criou uma linha com achocolatados e 

iogurtes. Friminho, o mascote, está estampado nas ações publicitárias de caráter persuasivo 

dos produtos, inclusive embalagens. Sua cor, um azul vibrante que chama a atenção e facilita 

a identificação, diz respeito a conteúdos persuasivos mirando crianças porque a publicidade 

também deve ser examinada como uma forma visual e não verbal que faz parte de um sistema 

representacional mais amplo.  

Na embalagem de iogurte, em posição de destaque e boa leitura, consta a frase “fonte de 

vitaminas e minerais” e, junto em destaque ao lado, são mencionadas as vitaminas A e D, e os 

minerais Zinco e Cálcio. Já no achocolatado, o destaque é para as vitaminas: A, B1, B2, D e 

PP. Um pai ou mãe que se depara com estas informações, pode ter a falsa sensação de que o 

produto é benéfico a saúde de crianças e não regular suficientemente o seu consumo na 

alimentação rotineira de seu filho. 
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Embalagens estão vindo com um código que pode ser lido a partir de um aplicativo. Ao 

escaneá-lo, o consumidor interage com recursos em realidade virtual aumentada, jogos e gibi. 

A única funcionalidade que não é exclusiva do aplicativo combinado com uma embalagem é 

o gibi, também presente no website da linha. Nele, há a história “Friminho - aventura na 

fazenda tecnológica”. A personagem mãe reforça aos filhos que para terem forças durante 

toda a visita devem se alimentar e oferece a eles em mãos um produto Frimesa.  

A abordagem lúdica na história de um produto da marca pode gerar a falsa sensação às 

crianças de que consumir um produto Frimesa é o suficiente para terem energia. Outrossim, 

há uma atividade que estimula a busca de embalagens Friminho em um cenário, onde os 

produtos são destacados pelo azul vibrante do personagem e o vermelho do logotipo. Essa 

ação incentiva que crianças saibam localizar rapidamente a embalagem de um produto 

Friminho quando a veem. Não obstante, a comunicação das embalagens provoca a sensação 

de serem produtos benéficos por conterem vitaminas e minerais.  

O apelo ao “saudável” e ao universo lúdico nas embalagens tende a tornar a mensagem 

publicitária antiética por causa da persuasão inadequada. O conteúdo da propaganda menos 

informa com fatos e mais explora apelos emocionais, benefícios auto expressivos e 

representação visual. O que há de errado com a persuasão? O fato de toda persuasão não ser 

ruim não invalida as preocupações sobre a inadequação de estratégias persuasivas, pois a 

persuasão retórica é fator determinante da (i)moralidade. Tal constatação não equivale a 

desvirtuar o caráter eminentemente comercial da atividade publicitária. Não obstante, num 

cenário idealizado, profissionais das empresas produtoras de publicidade recorrem a recursos 

de linguagem persuasiva para criar narrativas complexas harmonizando objetivos 

mercadológicos dos anunciantes com uma publicidade cidadã que se mostra implicada com o 

público receptor (Perez, 2020). Por sua vez, o campo publicitário "realiza um movimento ora 

de silenciamento, ora de desqualificação. Em ambos os casos, apoia-se no valor da liberdade 

de expressão comercial para legitimar suas posições" (Wottrich, 2019, p. 185), argumentando 

a favor do uso de bom humor na linguagem publicitária. 
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Figura 2: Macarrão instantâneo Nissin 

 

Fonte: Pão de Açúcar, 2021. 

 

Para Britto (2010), o interesse das marcas em criar pontos de contato para o consumo junto ao 

público infantil é pautado no poder de persuasão da publicidade, a qual utiliza da 

intermediação de brinquedos e personagens do universo infantil. A abordagem utilizada para 

convencer o consumidor mais jovem é diferente daquela utilizada para o público adulto, pois 

aproveita elementos presentes no imaginário das crianças para transformar o consumo 

alimentício em uma atividade lúdica. Explorar a inocência do público infantil como forma de 

gerar consumo é uma questão ética delicada. Entre as estratégias publicitárias para persuadir e 

seduzir com objetivo de gerar vendas, o macarrão instantâneo da marca Nissin se apropria 

dessa fragilidade em suas embalagens. As crianças não estão imunes à persuasão publicitária. 

Elas não desenvolveram a capacidade de reconhecer e neutralizar o poder manipulador da 

publicidade. Drumwright (2007) insiste que a publicidade é antiética, mesmo sendo 

verdadeira, quando quem a recebe não consegue interpretá-la de maneira madura.  

Ao realizar uma análise das diferentes versões desse mesmo produto, percebe-se a 

discrepância entre as estratégias adotadas. Enquanto a embalagem destinada ao público adulto 

possui poucos elementos visuais, homogeneidade de cores e destaque à marca e ao sabor do 

macarrão, a destinada ao público infantil traz inúmeros apelos, sendo o principal deles o uso 

de personagens da série de histórias em quadrinho “A Turma da Mônica”, uma das mais 

conhecidas entre as crianças brasileiras. Nesta versão, personagens e as cores chamativas 

estão em primeiro plano. Diferente da primeira, a segunda embalagem possui informações 

nutricionais duvidosas: nela há o argumento de o macarrão ser uma “fonte de vitaminas”, 
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comunicando a ideia de ser um alimento saudável. Essa estratégia ultrapassa os limites da 

comunicação infantil ao tentar convencer os pais que tal produto é benéfico à saúde. As 

acusações de danos causados pela propaganda em geral dependem não apenas da persuasão e 

intromissão, mas da sua falta de senso de responsabilidade para com a sociedade. 

A utilização de personagens do universo infantil e ideia de alimentação saudável transmitida 

pelo produto trazem à tona a necessidade de uma comunicação ética na divulgação de 

produtos alimentícios, principalmente destinados às crianças. A má utilização dos artifícios 

por parte dos profissionais traz consequências negativas não somente à saúde, mas também 

riscos ao psicológico infantil, já que abusam da emoção para jogar com a ansiedade e com o 

medo de pequenos consumidores.  

Figura 3: Arcor - Linha de ovos de Páscoa 

 

Fonte: Arcor, 2020. 

 

Os apelos ao público infantil no ovo de Páscoa Moana, presentes na embalagem e na oferta de 

brinde (luminária) favorecem que a criança demande seus pais ou responsáveis para o 

consumo do produto, podendo ser tal prática negativa pela impossibilidade de compra do 

produto, produto não benéfico ou desnecessário. 

Datas comemorativas costumeiramente têm diferenciações em suas abordagens para a venda 

dos produtos destinados aos adultos ou às crianças, principalmente Páscoa e Natal. Nesse 

contexto, a marca Arcor diferencia a propaganda dos seus produtos neste período de acordo 
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com a faixa etária do seu público-alvo, especificamente a venda de ovos de Páscoa. 

Comparamos dois ovos, o do filme Moana, destinado ao público infantil, e o do sabor 

chocolate ao leite, destinado ao público adulto. 

De imediato, apontamos o uso da personagem do filme da Disney, sucesso entre as crianças. 

Somente esse fator já é apelativo para compra. Somado a ele, há o brinquedo que o 

acompanha. O outro produto foca no sabor do chocolate - o mesmo do produto na versão 

infantil -, estando em uma embalagem sóbria e com poucos elementos impactantes. 

Nitidamente há uma série de estratégias para encantar a criança e, por extensão, pedir o 

produto para seus pais.  

O brinde visível na parte de baixo do ovo, as cores chamativas, a personagem em destaque na 

embalagem. Todos são elementos persuasivos para seduzir a criança. Essas atitudes 

confrontam a resolução 163 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente 

(Conanda): “considera-se abusiva a prática do direcionamento de publicidade e de 

comunicação mercadológica à criança, com a intenção de persuadi-la para o consumo”. 

Atestamos a não proteção às crianças de campanhas que estimulam o consumismo e hábitos 

alimentares não saudáveis. O produto é pensado para que a criança sinta o desejo de comprar.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Analisar os apelos persuasivos das marcas Friminho, Nissin e Arcor, segundo noções do 

campo da ética e da moral, revela a incidência do fazer antiético na produção do discurso 

publicitário, reflexo das estruturas de poder do ambiente da propaganda. Com base em 

pesquisas que fizeram parte do referencial teórico deste artigo, detectamos a existência de 

fatores que possuem maior relevo do que a prática da ética publicitária: questões financeiras 

que envolvem não apenas as relações entre agência e cliente, mas as relações de trabalho entre 

colaborador - profissional da publicidade - e empregador - agência.  

As narrativas publicitárias destinadas ao público infantil contêm apelos visuais chamativos, 

recorrem a personagens do universo infantil, prometem brindes e se intitulam alimentos 

saudáveis. Dúvidas são originadas: há responsabilidade ética dos profissionais com os 

consumidores mirins, prezando pela decência, honestidade, verdade e transparência? Quais 

fatores diminuem ou impedem o exercício da ética na atividade publicitária? 
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Importa o contexto em que os publicitários exercem a atividade. O profissional até modifica 

seus valores morais, mas será insuficiente se a cultura organizacional não acompanhar as 

mudanças. Embora em desacordo com valores de muitos profissionais, interesses ideológicos 

e econômicos de anunciantes e proprietários de agências os mantém em cárcere.  

Cunningham (2005) conta que no ambiente profissional publicitário age-se movido pela 

indagação: “como fazer com que o produto venda mais?”. Diante disso, verificamos que as 

implicações éticas das estratégias de persuasão estão ancoradas nas premissas: 1) publicitários 

são profissionais que costumam abdicar de valores morais para convencer o público-alvo, e 

para não comprometerem o próprio vínculo empregatício; 2) iniciativas empresariais no 

campo publicitário são pautadas pelos valores pessoais dos sujeitos que as praticam. 

Apesar de não podermos concluir que existem outros fatores que interferem na criação de 

narrativas publicitárias antiéticas, haja vista que a nossa análise se sustenta na 

problematização de peças publicitárias já prontas (não realizamos uma pesquisa que análise o 

momento da criação das peças apresentadas), com base nas pesquisas que referenciam este 

artigo descobrimos que as atitudes dos profissionais da propaganda diante de dilemas éticos 

dependem de fatores do nível micro ao macro. 

Os níveis - micro e meso – expostos por Drumwright (2012) impactam uns aos outros diante 

dos dilemas éticos. No nível micro, da ordem dos valores de cada indivíduo que compõe o 

grupo profissional, existe uma moral e uma ética individual que se submete ao desejo do 

cliente e da agência. No nível intermediário, da ordem do clima e da cultura organizacional, 

há desrespeito às práticas éticas publicitárias. A hipótese aventada é que diante deste cenário, 

o nível macro, da ordem dos efeitos da publicidade na sociedade derivados da cultura e das 

tendências sociais, é desconsiderado. Impera a elevação do consumo acima de outros valores 

sociais, interpelando os sujeitos como consumidores em vez de cidadãos. 

Considerando que a publicidade deve assumir um papel relevante na literacia midiática, 

definida por Machado, Burrowes e Rett (2017, p.12) como “o desenvolvimento das 

capacidades de leitura, análise, avaliação crítica e produção transformadora de mídias”, a 

despreocupação ética atrapalha o desenvolvimento de crianças que consomem este tipo de 

narrativa. Bezerra (2018, p. 38) também destaca o valor pedagógico da publicidade, 

definindo-o com a “capacidade de difundir conhecimento, promover transformações sociais, 

propagar condutas e estilos de vida associados aos produtos e marcas anunciantes”.  
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Poderíamos acrescentar que, diante dos dilemas éticos que os profissionais da propaganda 

enfrentam, não pensar nos impactos que os discursos propagados pelas narrativas criadas 

paras as marcas causam é uma irresponsabilidade ética. Não parece ser apenas os 

consumidores que têm pouca educação para compreender o papel social, cultural ou 

pedagógico da propaganda. Diante disso, duas frentes de atuação do OPETIC são prementes: 

1) pensar em práticas de literacia publicitária como atividade de desenvolvimento de senso 

crítico para crianças, em relação ao que consomem, para interpretarem e resistirem à 

influência da propaganda enquanto sistema representacional; 2) simultaneamente, 

profissionalizar a indústria de publicidade por meio de educação ética. Publicitários não 

podem renunciar à responsabilidade profissional de assumirem uma postura ética na produção 

de discursos. 
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