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RESUMO 

Tendências sócio-culturais costumam ser incorporadas no mercado de consumo na 

forma de produtos e campanhas publicitárias. Para isto, as empresas tendem a 

resignificar as tendências para que se tornem argumentos de venda de seus novos 

produtos. Este estudo toma como objeto um produto lançado no mercado, no caso a 

Maxi-Goiabinha da Bauducco, e discute através de referências bibliográficas e outros 

exemplos de mercado como se dá a re-significação deste produto em específico. 

O objetivo desta dissertação é identificar de que maneira as tendências de alimentação 

saudável foram simplificadas, transformadas em ícones e exemplificadas através de um 

estilo de vida pela publicidade do produto Maxi-Goiabinha. O estudo busca os 

elementos que serviram como influência da campanha, a razão da utilização destes 

elementos e quais os potenciais impactos do produto no mercado em que está inserido.  

A escolha do produto Maxi-Goiabinha é interessante por ser um produto de uma marca 

notoriamente indulgente, a Bauducco, que procura se inserir num mercado com 

argumentos saudáveis que não faz parte do posicionamento original da marca. A relação 

mostra a fragilidade da marca para manter a sua identidade ao ser confrontada com a 

oportunidade de maior faturamento ao se aproveitar de uma tendência de mercado. 

Conclui-se que a publicidade provê os consumidores de informação e a partir desta, eles 

passam a procurar por características mais saudáveis no mercado de consumo, o que 

gera uma transformação potencialmente positiva no mercado. No entanto, ao se utilizar 

como ícones de seus comerciais pessoas que mostram um balanço perfeito entre saúde, 

vida pessoal e vida profissional, pode-se gerar um aumento da ansiedade no consumidor 

médio para se tornarem tão bem sucedidos quanto este homem ou mulher ideal.  

Discute-se se as escolhas disponibilizadas pela indústria no atual contexto de consumo 

oprimem ou libertam o consumidor, pois ao mesmo tempo em que lhe é dado o poder de 

escolha, também lhe é cobrado, através dos ícones das publicidades, ser feliz e bem 

sucedido em dezenas de facetas e papéis que acompanham a multiplicidade da vida 

contemporânea.
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ABSTRACT 

Sociocultural tendencies are usually incorporated in the consumer goods markets thru 

products and advertising campaigns. In order to achieve that, the industry tends to re -

signify the tendencies to transform them into sales arguments for its new products. This 

study takes as object a product launched in the marketplace, the Maxi-Goabinha from 

Bauducco brand, and discusses thru bibliographical references and market examples 

how this product is re-signified.  

This study objective it to identify in which way the healthy eating tendency was 

simplified and transformed into icons and lifestyles by the advertising of the product 

Maxi-Goiabinha. The study searches for elements that became influences for the 

campaign, the reason for these elements to be used and what were the potential impacts 

of the product in its marketplace. 

The product Maxi-Goiabinha was chosen because it belongs to a well known indulgent 

brand, Bauducco, and it tries to fit in a healthy market that is not part of the original 

brand positioning. This relation shows how fragile the brand is to keep its integrity 

when challenged with the opportunity to increase its incomes by exploring a market 

trend. 

The conclusions shows that advertising provides consumers with information, and with 

that, they tend to search for healthier characteristics in the consumer market, causing a 

positive change in the products offered by industry. However, by using as icons 

characters that are able to achieve a perfect balance between heath, professional and 

personal life, an increase in anxiety may be generated in the average consumer to 

become as successful as this ideal man or woman. 

It is discussed if the choices offered by the industry in the contemporary consumption 

environment oppress or freed the consumer, since at the same time that the power of 

choice is given to them, advertising pressure the consumers to be as happy and 

successful as its own characters in the many aspects of life that accompanies the 

multiplicity of the contemporary living. 
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1. INTRODUÇÃO 

O objetivo desta pesquisa é entender como ocorre a dinâmica entre tendências sócio-

culturais e de mercado, ou seja, de que maneira o mercado incorpora certas 

transformações sócio-culturais mais amplas e, ao mesmo tempo re-significa essas 

mudanças em função da sua lógica própria. No caso específico desta pesquisa, buscar-

se-á compreender, através do estudo da campanha de lançamento do produto “Maxi-

Goiabinha” da Bauducco, de que maneira o mercado tem absorvido uma tendência 

social contemporânea, a do “consumo saudável”, em suas estratégias competitivas.  

O monitoramento das tendências sócio-culturais e o lançamento de produtos que as 

reflitam são essenciais para desenvolvimento de empresas, em especial daquelas 

inseridas nas categorias de “fast-moving consumer goods”, ou bens de consumo de alta 

rotatividade. Uma falha na leitura ou no seguimento dessas tendências pode causar uma 

perda de oportunidades, que acarreta uma menor competitividade da empresa perante o 

restante da indústria (Keller e Machado, 2006).  

No caso do lançamento de Maxi-Goiabinha, a tendência que este produto seguiu foi a 

do aumento da preocupação dos consumidores sobre alimentação saudável e o aumento 

da procura dos produtos que tragam este tipo de beneficio ou apelo. As raízes desta 

preocupação podem ser encontradas em autores que discutem o contexto 

contemporâneo de consumo. 

Gilles Lipovetsky, ao escrever sobre a “sociedade do hiperconsumo”, dedica todo um 

capítulo à responsabilidade sobre o controle de si no atual contexto de consumo. O autor 

chega a anunciar o fim das comilanças e banquetes das fases anteriores ao dizer que 

“Narciso venceu Dionísio”, sobre a responsabilidade auto-atribuída pelos consumidores 

quando compram e consomem alimentos, e a preocupação que estes demonstram com a 

aparência e saúde do corpo (Lipovetsky, 2006). 

A preocupação com a saúde e o corpo teria se tornado mais evidente na medida em que 

os consumidores estão mais esclarecidos, possuem maior acesso à informação e se 
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sentem mais responsáveis pelas conseqüências de seu consumo (Lipovetsky, 2006; 

Salecl, 2005; Ippolito e Mathios, 1991). Os consumidores entendem que a alimentação 

causa um impacto no corpo e, portanto, deve-se controlar o que se come para evitar 

conseqüências indesejáveis, seja em função dos impactos na estética e aparência do 

corpo (Thompson e Hirshman, 1995), seja pelo impacto futuro na saúde destes 

consumidores (Thompson e Troester, 2002). 

Estas preocupações são captadas pelas empresas que atuam no mercado de alimentação 

através de fontes internas ou externas. O primeiro caso, envolve pesquisas de mercado 

com seus consumidores e públicos-alvo, dados de volumes de vendas, histórico de 

sucesso e fracasso de seus lançamentos de produtos. O segundo, considera pesquisas 

setoriais, macro-tendências sócio-econômicas, lançamentos de produtos da 

concorrência. As empresas respondem a essas tendências através do lançamento de 

novos produtos ou através da re-significação de algum produto já existente, 

classificando-o de uma maneira percebida pelos consumidores como menos nociva ou 

mais saudável.  

Outra maneira pela qual as empresas reforçam o entendimento destas tendências é 

através de um maior consumo de produtos com características saudáveis. Um indicativo 

desta tendência é o consumo de produtos diet e lights, categorias que são consideradas 

por muitos consumidores como mais saudáveis do que seus contrapontos regulares.  

O conceito light é empregado nos produtos que apresentem redução mínima de 25% em 

determinado nutriente ou calorias, comparados com o alimento convencional. O 

conceito diet, é empregado nos produtos que apresentem isenção em determinado 

nutriente ou calorias, quando comparados com o alimento convencional (fonte: Portaria 

29/98 do Ministério da Saúde). 

A empresa de auditoria de mercado ACNielsen faz um recorte para produtos diet e light

em 37 categorias de alimentos que são auditadas por ela. Dentro destas categorias, o 

mercado de diets e lights mostra um crescimento médio de cerca de 7% nos últimos 6 

anos, acima da média de crescimento destas categorias. Produtos diet e light, segundo a 

ACNielsen, já representam 13,2% dos produtos consumidos nestas 37 cestas (fonte: 

relatórios cestas ACNielsen 2009). 
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Isso mostra que diet e lights especificamente, e produtos mais saudáveis de modo geral, 

já passam a ser mais do que um nicho para se tornar uma fatia importante, 

representativa e com potencial de crescimento no mercado de alimentos.  

Ainda outros indicativos desta procura por alimentos saudáveis é o próprio esforço dos 

varejistas em ter em suas áreas de vendas produtos com estas características, muitas 

vezes através de suas marcas próprias. A marca Taeq, pertencente ao Grupo Pão de 

Açúcar, foi criada para ter em seu portfólio somente produtos com apelos saudáveis. 

Hoje esta linha possui mais de 400 itens de produtos com apelos saudáveis variados, 

como diets, lights, integrais, orgânicos, entre outras classificações. A Taeq, além de 

estar presente nas gôndolas das lojas do Pão de Açúcar hoje já possui 9 lojas exclusivas, 

que vendem somente os produtos da marca. (fonte: www.taeq.com.br). 

Neste contexto de crescimento pela busca de produtos mais saudáveis surge o produto 

que deu origem à campanha de comunicação que é o objeto de estudo desta pesquisa, o 

Maxi-Goiabinha, da Bauducco. 

A Bauducco é hoje uma das maiores empresas de alimentos do Brasil, e dentre elas, 

uma das poucas de capital 100% nacional. A Bauducco, através de sua holding, 

Pandurata Alimentos Ltda., faturou em 2009 cerca de R$1,4 bilhão. Atualmente, a 

empresa conta com cinco parques fabris, que produzem panetones, biscoitos, bolos, 

bolinhos e torradas, e emprega atualmente cerca de 3.500 pessoas. A importância de se 

estudar a Bauducco em detrimento de outras empresas de grande porte presentes neste 

mercado é em função do seu capital ser 100% nacional. Desta maneira, todas as 

decisões são tomadas pelos executivos presentes no Brasil, não seguindo nenhuma 

orientação de executivos externos. Assim, pode-se ter acesso às pessoas que 

efetivamente tomaram as decisões sobre o lançamento e comunicação do produto Maxi-

Goiabinha e conhecer o que os estimulou a tomar estas decisões. 

Do ponto de vista da marca, os executivos da Bauducco definem o posicionamento da 

marca como “uma marca de produtos indulgentes para toda a família”. Este 

posicionamento deriva, em grande parte, de seu principal produto, o panetone, e a sua 

ligação com o Natal. Esta época, típica para o consumo do panetone, acaba por ficar 
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intrinsecamente ligada à marca, sendo a Bauducco uma das marcas que anunciam “a 

chegada do Natal”, como dito pelos consumidores. Esta proximidade faz com que as 

pessoas misturem as características desta época do ano com a própria marca: momentos 

indulgentes, ter a família e amigos reunidos, alegria e congregação (fonte: pesquisas 

com consumidores realizadas pela Pandurata, dados internos da Pandurata). 

A campanha do produto “Maxi-Goiabinha”, que é o objeto desta pesquisa, no entanto, 

acaba por não transmitir estes valores. Segundo os próprios executivos da empresa, este 

produto é voltado para o consumo individual do jovem, que o consome em substituição 

a uma barra de cereais, ou qualquer outro produto que tenha como objetivo saciar 

momentaneamente a fome, com uma baixa quantidade de calorias. 

A Maxi-Goiabinha é classificada no mercado de biscoitos como um “biscoito 

recheado”. Isto se dá em função do produto possuir um recheio cercado de massa doce. 

No entanto, a Maxi-Goiabinha difere dos demais biscoitos em razão do tipo de recheio 

que apresenta, à base de goiabada em vez dos usuais recheios com base em gordura 

vegetal. Além disto, a sua massa é fina e enrolada ao redor do recheio, em vez do 

formato “sanduíche” dos produtos tradicionais. A apresentação do produto também 

difere da média do mercado de recheados, pois é embalado individualmente em 

unidades de 30g, quando os demais apresentam embalagem em forma de tubo, com 

aproximadamente 140g de peso.  

Com isso, o produto permite que a empresa utilize apelos de saudável em função do 

recheio à base de fruta, que é percebido pelas pessoas como melhor do que os recheios 

tradicionais à base de gordura, além da porção individual do produto ter menos de 100 

calorias. 

O lançamento deste produto demonstra o impacto que as tendências de mercados, neste 

caso a procura por uma alimentação mais saudável, tem nas estratégias competitivas das 

empresas. Considerando as diferenças entre o posicionamento da marca Bauducco e o 

posicionamento escolhido para o seu produto “saudável”, o Maxi-Goiabinha, é 

interessante estudar como uma empresa de produtos indulgentes se comunica no 

contexto do consumo de alimentos saudáveis e, a partir disso, entender como estes 

atributos passam a fazer parte da marca Bauducco. 
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A publicidade faz parte dos esforços de divulgação de um produto e foi utilizada pela 

Bauducco na divulgação do lançamento da Maxi-Goiabinha. Publicidade é um termo 

muito utilizado, muitas vezes como sinônimo de outras palavras como propaganda, 

anúncio, comunicação, entre outros. No entanto, há muita discussão sobre a definição 

do termo “publicidade” (Richards e Curran, 2002). Para esta dissertação, escolheu-se 

trabalhar com uma definição abordada em um livro texto de marketing, sendo esta 

“qualquer forma paga de apresentação e promoção de idéias, bens ou serviços feita de 

forma não pessoal por um financiador identificado” (Armstrong e Kotler, 2000). 

Escolheu-se esta definição pelo fato da mesma estar contida em um consagrado livro 

texto de marketing, a disciplina que trata do assunto focalizado na presente dissertação.  

Ao anunciar o lançamento da Maxi-Goiabinha, a Bauducco pode reforçar a tendência de 

alimentos saudáveis. Estudos anteriores demonstraram que a publicidade é um fator 

importante para a criação do hábito de alimentação saudável pelo consumidor e possui 

um papel diferente da mídia jornalística na criação desse discurso (Ippolito e Mathios, 

1990). 

O papel da publicidade no aumento do hábito de consumo de alimentos saudáveis é 

realizar uma conexão direta entre o benefício de determinado ingrediente e o alimento 

que o carrega (Ippolito e Mathios, 1990). A publicidade se aproveita da informação já 

passada pela mídia, por exemplo, de que fibras são importantes na alimentação, para 

informar que o seu produto possui este ingrediente. Pelo poder de mídia e pelas taxas de 

repetição de uma mensagem curta e de fácil assimilação, a publicidade possui maior 

impacto na criação de um hábito de compra pelo consumidor. Estas características 

fazem da publicidade um agente com papel importante e com características únicas na 

criação do discurso da alimentação saudável (Ippolito e Mathios, 1990). 

Mas ao anunciar seus produtos, a publicidade re-significa estas mensagens provenientes 

de outras mídias como jornais, revistas, livros, estudos acadêmicos e mesmo da 

educação formal e propagandas governamentais. Ao ajustar os apelos destas outras 

mensagens aos seus próprios produtos, os anunciantes se tornam protagonistas do 

discurso. É comum também os anúncios utilizarem outros anúncios como ponto de 

partida, uma vez que eles aproveitam as mensagens já comunicadas por estes para 
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reforçar os benefícios do seu produto. Através das entrevistas realizadas com os 

executivos responsáveis pelo lançamento da Maxi-Goiabinha, é possível verificar como 

se dá a influência de outras campanhas que se utilizaram de apelos de comunicação 

saudável na campanha deste novo produto. 

Para atingir os objetivos propostos por esta pesquisa, optou-se por uma análise, em 

profundidade, da campanha de lançamento do produto Maxi-Goiabinha. Assim, foram 

analisados os documentos internos de briefing e a aprovação da campanha, as pesquisas 

de mercado realizadas durante a execução deste projeto e demais fontes utilizadas para a 

criação da campanha de comunicação. Como partes centrais da pesquisa, foram também 

entrevistados executivos da Bauducco e da agência de propaganda AlmapBBDO, 

contratada pela Bauducco, os quais participaram da criação e veiculação desta 

campanha. Apesar de um número reduzido de entrevistas, as pessoas representam todos 

os envolvidos no processo da criação da campanha de Maxi-Goiabinha com poder de 

decisão. Os executivos participantes da pesquisa foram: 

• Diretor de Marketing da Pandurata Alimentos (Bauducco) 

• Gerente de Marketing da Pandurata Alimentos 

• Gerente de Produtos da Linha Maxi-Goiabinha 

• Diretora de Atendimento responsável pela conta da Bauducco na agência 

AlmapBBDO 

• Diretora de Planejamento responsável pela conta da Bauducco na 

AlmapBBDO 

• Diretor de Criação responsável pela conta da Bauducco na Almap BBDO 

• A dupla de criação responsável pela criação das campanhas da Bauducco na 

AlmapBBDO 

Na pesquisa, também foram discutidos com estes profissionais aspectos mais amplos de 

sua percepção sobre o contexto contemporâneo no consumo saudável, que serão 

comparados com aqueles relatados na literatura voltada para essa tendência sócio-

cultural.

Uma vez que os executivos opinaram sobre uma diversidade de assuntos, julgou-se 

interessante incluir as opiniões destes entrevistados no texto deste trabalho, comparando 
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as referências acadêmicas citadas com a visão prática da publicidade, sob o ponto de 

vista destes profissionais.  

Desta maneira, para facilitar aos leitores do texto, os achados da pesquisa estão 

distribuídos ao longo dos capítulos da dissertação, e não concentrados em uma seção 

específica. 

Esta dissertação foi estruturada em nove capítulos. Após a introdução, são discutidos 

nos capítulos dois a quatro o contexto contemporâneo de consumo de alimentos, o papel 

da mídia e da publicidade na criação de hábitos de alimentação saudável, e a visão dos 

profissionais entrevistados sobre o contexto brasileiro de alimentação saudável, 

provendo assim as informações mais amplas sobre o contexto da alimentação saudável 

na literatura acadêmica e o cenário brasileiro de alimentação saudável na visão dos 

profissionais que participaram da criação da campanha de Maxi-Goiabinha. Os 

capítulos cinco a sete descrevem a marca Bauducco, para que se entendam os principais 

atributos da marca, os detalhes do mercado em que o produto objeto do estudo está 

inserido, e as informações específicas do produto e da campanha de Maxi-Goiabinha. O 

capítulo oito destaca os potenciais impactos da campanha Maxi-Goiabinha tanto no 

mercado específico em que o produto está inserido, como na personalidade de marca da 

Bauducco. O nono capítulo trata das conclusões feitas através das informações descritas 

no decorrer da dissertação. 
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2. O CONTEXTO CONTEMPORÂNEO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A 

PARTIR DA PERSPECTIVA DO SAUDÁVEL 

2.1. As Características do Consumo Contemporâneo 

Giles Lipovetsky, sociólogo francês e estudioso do consumo contemporâneo define que 

o atual contexto se iniciou no final dos anos 80 na sociedade americana, como a 

“Terceira Fase” do Consumo, que segundo o autor, possui características diferentes das 

fases anteriores (Lipovetsky, 2006).  

Em sua narrativa, a Primeira Fase é classificada pelo surgimento do mercado 

consumidor nacional, especialmente em função da melhora da infra-estrutura de 

transporte de pessoas e mercadorias, mais especificamente a popularização dos trens. É 

nesta fase também que se consolida a fabricação de produtos de massa através da 

mecanização da produção e ainda segundo o autor, quando se dá o aparecimento de 

ações de marketing buscando o lucro pelo volume e pela prática dos preços baixos. É 

um momento em que o acesso a bens começa a ser disponibilizado para uma população 

mais ampla através do aumento da escala industrial e o transporte destas mercadorias 

para regiões em que elas ainda estavam indisponíveis. Com isso, surge a partir desta 

época o consumidor de marcas, seduzido pela publicidade e aficionado pelo símbolo de 

status que as marcas passam a representar. 

A Segunda Fase, que segundo o autor se inicia nos anos 50, se caracteriza pela 

transformação da sociedade do consumo de massa numa sociedade do desejo. Por 

desejo, Lipovetsky discute as mercadorias como símbolos, que possuem um apelo 

emocional adicional à funcionalidade da mercadoria. Desta maneira, um automóvel 

deixa de ser somente um objeto que serve para transportar pessoas para diferentes 

regiões para ser um símbolo de realização e sucesso. 
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As principais fontes de desejo desta fase, segundo o autor, são produtos de consumo 

antes somente acessíveis para uma parcela muito pequena da população, como 

automóveis, eletrodomésticos, férias e lazeres. O autor pontua que durante esta fase, o 

sinônimo de felicidade é conseguir um cotidiano confortável e fácil.  

Historicamente, o acesso ao crédito facilitou o acesso a estes produtos e causou uma 

inversão na maneira de se consumir – se antes era preciso poupar, ou seja, realizar um 

esforço, para posteriormente se adquirir o bem desejado, com a disponibilidade do 

crédito esta mecânica se inverte, ou seja, primeiro se goza do benefício do produto 

adquirido para posteriormente fazer o esforço de pagar por ele. Segundo o autor, o 

consumidor é levado a ceder às tentações do consumo, onde ele “substitui a coerção 

pela sedução, o dever pelo hedonismo, a poupança pelo dispêndio, a sobriedade pelo 

humor, o recalque pela liberação, as promessas de futuro pelo presente”.  

Vale ressaltar que os momentos citados pelo autor e suas respectivas datas se referem 

principalmente aos países desenvolvidos, em especial aos Estados Unidos. Outro fator 

que deve ser levado em conta ao se analisar a teoria proposta é que as fases descritas por 

Lipovetsky não são excludentes – ainda há pessoas que se comportam hoje como se 

estivessem na primeira ou na segunda fase do consumo. No contexto brasileiro, por 

exemplo, houve uma explosão na vendas de carros e eletrodomésticos especialmente 

nos últimos cinco anos em razão da disponibilidade de crédito para um consumidor de 

menor renda que anteriormente não podia satisfazer este tipo de desejo, uma 

característica típica da Segunda Fase do consumo.  

Segundo outros autores, houve ainda outros fatores que contribuíram para o crescimento 

da sociedade de consumo. Marchand (1985) analisou o crescimento do consumo no 

mercado americano e identificou 4 movimentos que contribuíram para este crescimento: 

(1) a separação dos domínios público e privado; (2) A construção da sociedade de 

consumo através de diversos discursos públicos e iniciativas de mídia; (3) a separação 

dos papéis entre homens e mulheres, sendo o homem o responsável pela produção e a 

mulher a responsável pela domínio privado e pelas iniciativas de consumo; e (4) a 

conversão de consumidores em compradores através de técnicas de marketing. Estes 

fatores transformaram os consumidores em compradores profissionais, capazes de 
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entender, julgar os produtos e realizar comparações com os demais disponíveis no 

mercado.  

A formação do consumidor moderno, com gostos e aspirações orientados pelas suas 

características culturais não foram descobertos, mas sim construídos pelos processos de 

comercialização dos produtos (Firat e Venkatesh, 1995). A construção deste novo 

consumidor só se tornou possível por uma variedade de fatores, como uma vida de 

expectativas em crescimento, a criação de novos desejos e necessidades pelo marketing 

e publicidade, e o estabelecimento de uma nova identidade para o sujeito moderno pela 

maneira que ele se porta como um consumidor (Campbell, 1987; Jhally, 1987; 

Marchand, 1985). Estes autores refletem a importância do discurso da publicidade na 

criação deste novo consumidor e a necessidade deste consumidor encarar o consumo 

não mais como uma forma somente de prazer, mas como uma necessidade que carece 

de atenção, conhecimento e tempo. Desta maneira, a publicidade da mesma maneira que 

entendeu estes anseios dos novos consumidores, ajudou a criá-los. 

A Terceira Fase, como descrita por Lipovetsky reflete estas mudanças e a sofisticação 

do consumidor, tanto que ele a classifica como a fase do “Hiperconsumo”. A principal 

característica desta fase é a mudança do consumo de ostentação da fase anterior para um 

consumo “experiencial”, onde o importante é aquilo que se obtém como prazer do 

consumo, muito mais do que a acumulação de bens. Em razão do caráter pessoal das 

experiências, que variam de acordo com a visão do indivíduo, o consumo se torna mais 

“intimizado”, emocional e voltado para satisfações privadas e imediatas.  

Outros autores concordam com a teoria de Lipovetsky ao descrever esta terceira fase do 

consumo e referendam que, no contexto contemporâneo, a satisfação e o prazer parecem 

ser não somente uma busca, mas uma obrigação (Baudrilard, 1978; Brown, 2006; Firat 

e Venkatesh, 1995).  

Jean Baudrilard (1978) já afirmava que “o gozo hoje é obrigatório e institucionalizado, 

não como direito ou como prazer, mas como dever do cidadão”.  Esta afirmação, assim 

como as discussões propostas por Baudrilard colocam o prazer como uma das 

obrigações das pessoas para a manutenção e crescimento da sociedade do consumo. E o 

prazer pessoal do cidadão como a principal busca desta sociedade. 
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Stephen Brown (2006) destaca que no atual contexto de marca, “não há regras, apenas 

escolhas” e que estas escolhas devem ser utilizadas para o aumento do o prazer. As 

marcas possuem um importante papel de dar significado a este consumo, simbolizando 

para o consumidor o que ele deveria ter como resultado deste consumo. Desta maneira, 

o consumidor moderno não caracteriza o consumo como o consumir, ou destruir o 

produto através do uso do mesmo, mas como um criador de símbolos, que é o resultado 

deste consumo (Firat e Venkatesh, 1995). 

Brown é um importante teórico do contexto atual de consumo no marketing e sua 

afirmação denota a importância do consumo “intimizado” e pessoal, especialmente por 

afirmar que, pela falta de regras, não há um padrão estabelecido atualmente para o que e 

como se deve consumir, como existiu em outras fases do consumo. E que os 

consumidores são os responsáveis por fazerem suas escolhas na busca daquilo que 

podem levá-los ao prazer individual. 

Os referidos autores argumentam que os atos de compras são inclusive responsáveis por 

demonstrar a individualidade das pessoas. As diferenças de idades, opção sexual, gostos 

particulares e sua própria identidade cultural são definidas através dos itens que os 

indivíduos escolhem consumir. As pessoas se utilizam dos signos disponíveis no 

mercado de massa, mas à sua maneira os re-ordenam e ajustam para que neste conjunto 

de signos ele se torne um indivíduo singular (Lipovetsky, 2006). O indivíduo projeta as 

suas peculiaridades emocionais nas mercadorias e, em seguida, as adquire como se fosse 

parte do seu caráter permanente e interior (Sennet, 1978). A diferenciação sugerida por 

esta sociedade vem da materialização de caráter e gostos por objetos que poucos ou que 

ninguém tem (Costa, 2004) ou de organizá-los de maneira única e individual. As marcas 

são as opções disponíveis para o indivíduo construir a simbologia que melhor atende a 

sua própria personalidade. 

O que estes autores sugerem é que neste contexto contemporâneo, as escolhas sobre o 

que consumir ajuda a individualizar as pessoas. Os consumidores passam a ver o 

consumo de bens como serviços que ele utiliza para se fazer mais independente, para 

experimentar novas sensações e para melhorar sua qualidade de vida e conservar sua 

juventude e saúde (Lipovesky, 2006). 
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Este individualização do consumo é facilitada pelo acesso aos bens proporcionados 

desde a Segunda Fase do consumo (Lipovetsky, 2006), mas também é resultado da 

disponibilidade de informações sobre os produtos passíveis de serem consumidos. Estas 

informações são provenientes de diversas fontes, especialmente a mídia jornalística, a 

propaganda do governo e a publicidade dos produtos (Ippolito e Mathios, 1991). As 

relações entre estes três principais fontes de informação para o consumidor serão 

definidas a seguir nesta dissertação. 

Segundo Lipovetski, o consumidor da Terceira Fase do consumo possui melhores 

condições de fazer estas escolhas. Ele é considerado um “consumidor esclarecido”. 

No entanto, um reflexo de se ter as informações disponíveis é que o indivíduo se vê 

como o único responsável pelas escolhas feitas. Salecl (2005) menciona que ao se 

atribuir responsabilidade sobre suas escolhas, os consumidores passam a sentir certa 

ansiedade pelas conseqüências futuras do seu consumo e a responsabilidade tende a 

diminuir o prazer que antes possuía em consumir  

A questão da redução do prazer pela atribuição de responsabilidade sobre o resultado do 

consumo é, segundo Salecl, adicionado de outro fator relevante para o entendimento 

desta ansiedade presente no comportamento de consumo – a visão de que atualmente 

tudo parece ser, aos olhos do consumidor, uma escolha. 

Pelo acesso que se tem no contexto contemporâneo aos bens, serviços e informações, 

mesmo as conseqüências maiores nas vidas dos consumidores são consideradas 

escolhas. A pobreza, o sucesso, a raiva, a felicidade e até mesmo envelhecer parece ser 

uma escolha que ele faz através do que escolhe consumir. Assim, um erro nestas 

escolhas é acompanhado de uma sensação de vergonha ou culpa por parte dos 

consumidores (Salecl, 2005). Esta afirmação está em consonância com os estudos de 

outros autores da área de marketing (Belk, 1988; Burnett e Lunsford, 1994; Keltner and 

Buswell, 1996; Richins, 1997) sobre a relação entre consumo e culpa, a qual pode 

acontecer nas mais diversas situações de consumo e surge especialmente das 

responsabilidades que as pessoas tem se atribuído nas últimas décadas. 
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Esta atribuição de responsabilidade que, segundo os autores citados acima, estão 

presentes tanto nas escolhas mais complexas, como o sucesso ou a pobreza, o 

envelhecimento ou a manutenção da juventude quanto nas questões mais triviais, como 

o consumo de alimentos, influencia da mesma maneira os comportamentos de compra 

de itens mais ou menos complexos. A publicidade e o marketing no contexto 

contemporâneo absorvem esta tendência da responsabilidade auto-atribuída pelos 

consumidores e utiliza um discurso que reforça esta responsabilidade através dos apelos 

que usa como argumentos de vendas de seus produtos (Huhmann and Brotherton, 

1997).  

Há inúmeros exemplos deste mecanismo publicitário no consumo de alimentos, 

especialmente através da contagem de calorias, quantidade de gordura e presença de 

ingredientes como gordura, açúcar, carboidratos, fibras, entre outros. A maneira como a 

publicidade faz isso para produtos alimentícios e, no caso específico do produto assunto 

desta pesquisa, será discutida nesta dissertação. 
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2.2. Consumo de Alimentos no Contexto Contemporâneo de Consumo 

O consumo de alimentos pode ser considerado uma categoria emblemática para estudos 

nesta terceira fase do consumo em função de ser uma categoria de escolhas triviais, que 

acontecem diversas vezes por dia. No entanto, ela possui importantes conseqüências 

futuras à medida que é considerada pelos consumidores como uma das maneiras de se 

manter a boa saúde do corpo ao se envelhecer e também de se manter uma estética 

adequada aos padrões atuais.  

Muitas atividades de consumo, entre elas o consumo de alimentos, refletem o desejo de 

controlar forças naturais, em especial aquelas resultantes da passagem do tempo, como 

o envelhecimento e eventual morte das pessoas (Belk, 1988). O ser jovem ou parecer 

jovem é uma idealização cultural que existe há muito tempo na sociedade. Ser para 

sempre jovem é um dos desejos mais comumente expressos pelas pessoas em pesquisas 

da área de comportamento de consumo nas últimas décadas (Thompson e Hirshman, 

1995). As principais categorias citadas pelos consumidores que seriam passíveis de 

ajudar a satisfazer este desejo são os mercados de cosméticos, beleza, médico e de 

alimentos (Thompson e Hirshman, 1995). 

A indústria de alimentos se aproveita desta característica sócio-cultural como um 

argumento de vendas para seus produtos. O mercado de alimentos anuncia que pode 

contribuir para o desejo de se manter sempre jovem, através da manutenção de um 

corpo jovem e esbelto. Para isto, oferece produtos que diminuem o consumo de calorias 

sem diminuir a saciedade ou o sabor, como os refrigerantes “zero” calorias e produtos 

diets e lights; produtos que ajudam a manter o bom funcionamento do organismo, como 

aqueles fornecedores de fibras, cálcio e pro-bióticos; produtos que auxiliam na 

manutenção da saúde, como aqueles que contém componentes que controlam o 

colesterol, como o Omega 3; e produtos que contribuem para retardar o  

envelhecimento, como aqueles que fornecem substâncias anti-oxidantes, como o 

chocolate amargo. 
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Alimento também é uma categoria de consumo recheada de razões simbólicas e, 

portanto, uma categoria cultural proeminente e representativa da sociedade 

contemporânea, sendo uma das mais relevantes para a busca de novas experiências 

(Kniazeva e Venkatesh, 2007). O consumo de alimentos possui muitas razões 

simbólicas que podem ser definidas pelo tipo de alimento, local de consumo, com quem 

se está se consumindo e porque se está consumindo. 

Alimentos industrializados, por exemplo, são símbolos de modernização e progresso, 

enquanto comidas naturais representam uma volta à natureza e autenticidade (Levy, 

1981; Kniazeva, 2002). Comer em casa carrega símbolos de unidade familiar e 

convencionalidade, enquanto comer fora significa festividade ou separação (Kemmer et 

al., 1998; Bove et al., 2003). 

Dividir comida ou comer junto é um sinal característico do comportamento de consumo 

e a comida funciona como uma maneira simbólica de dividir a identidade do grupo e 

realizar o “bonding” (se aproximar um dos outros socialmente) (Belk, 1998). Como 

símbolo ritualístico, a comida está presente em todos os consumos de alimentos em 

conjunto com outras pessoas, seja um “coffee break”, um almoço de negócios, um jantar 

e outras refeições cotidianas e não apenas em situações de celebração especiais, como 

feriados religiosos ou num jantar de corte ao sexo oposto (Kniazeva e Venkatesh, 2007). 

Os hábitos alimentares são chaves para a percepção de algumas características pós-

modernas, como a compressão do espaço-tempo e a heterogeneização e 

homogeneização cultural. É fato que em grandes centros urbanos de diferentes países é 

possível consumir os mesmos tipos de alimentos, sejam eles étnicos (tipos específicos 

de temperos e pratos) ou homogêneos (Mcdonalds e Coca-Cola) (Harvey, 2005). Os 

alimentos representam tanto uma experiência hedônica e aventureira ao se consumir 

pratos étnicos em sua cidade ou em viagens, como a familiaridade da casa em lugares 

distantes ao se consumir McDonald´s em lugares exóticos (Kniazeva e Venkatesh, 

2007).  

Os hábitos e o consumo de certos tipos de alimentos em certos lugares são símbolos de 

sucesso, a partir do momento em que representam experiências exóticas, de sofisticação 

ou de novas sensações (Kniazeva e Venkatesh, 2007). No entanto, o excesso no 
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consumo de alimentos mostra uma falha de autocontrole que pode levar a conseqüências 

indesejáveis, como um corpo acima do peso ou com aparência não saudável (Thompson 

e Hirschman, 1995).  

A questão do autocontrole é especialmente relevante para o contexto atual de consumo 

em função do maior acesso que se possui aos alimentos. As atuais características de 

alimentos no contexto contemporâneo contrastam com o ambiente ancestral de 

alimentos, conforme explicitadas por Paul Rozin: (1) Há uma produção em excesso de 

alimentos; (2) Alimentos são facilmente acessíveis e não requerem um gasto 

significativo de energia para alcançá-los; (3) Há uma enorme variedade de alimentos 

(que promovem um consumo maior); (4) A tecnologia desenvolveu “super” alimentos, 

como chocolates, que apelam muito mais para o paladar e possuem muito mais calorias 

do que a maioria dos  alimentos disponíveis na natureza (Rozin, 2005).  

Desta maneira, o acesso aos alimentos praticamente eliminou as questões funcionais e 

de sobrevivência anteriormente ligada a este tipo de consumo. O acesso aos alimentos 

industrializados tem crescido muito nas camadas mais baixas da população, mesmo em 

países em desenvolvimento como o Brasil. A obesidade e os problemas de saúde 

relacionados aos alimentos têm cada vez mais se tornado assunto recorrente na mídia, 

na educação feita pelo governo e passa a ser uma preocupação crescente na sociedade 

contemporânea. O acesso fácil é contraposto por uma necessidade de autocontrole para 

se utilizar deste acesso e se obter prazer, mas sem prejudicar a saúde e a estética do 

corpo. Este balanceamento permeia muito do que se vê na publicidade como argumento 

de venda de produtos, sejam produtos saudáveis, sejam produtos indulgentes. 

Segundo Lipovetsky (2006), o consumo de alimentos na Terceira Fase do consumo é 

caracterizado pela ausência das comilanças, que acabaram por serem condenadas pelas 

normas sanitárias e estéticas de nosso tempo. Beber e comer entraram numa época de 

reflexibilidade e responsabilidade, uma vez que uma das características desta nova 

cultura, pela qual estamos passando, é reconhecer apenas o controle de si (Lipovetsky, 

2006).  

As questões de autocontrole impactam os hábitos das pessoas e, com isso, a própria 

indústria de alimentos. Hoje proliferam produtos que procuram oferecer os aspectos 
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hedônicos de alguns alimentos sem o seu ingrediente nocivo. Com isso, as pessoas 

podem realizar a indulgência, mas se livrar da sensação de culpa. Slavoj Zizek, 

sociólogo e filósofo esloveno, denomina este comportamento de “hedonismo 

envergonhado”. O hedonismo envergonhado procura manter as características 

hedônicas do produto principal sem o seu contraponto nocivo, ou seja, oferecer o 

produto desprovido de sua substância considerada nociva. Nos exemplos do autor, ele 

enumera o café sem cafeína e um chocolate laxante (Zizek, 2003). Mas de certa 

maneira, os produtos lights ou dietéticos podem ser enquadrados nesta categoria, uma 

vez que oferecem o sabor e os ingredientes nutricionais sem a inclusão das calorias 

associadas aos produtos regulares. 

Os diversos autores já referidos teorizam sobre o que hoje tem sido prática comum na 

indústria de alimentos, ou seja, a produção de produtos acessíveis que facilitam o dia a 

dia das pessoas através da praticidade que proporcionam, mas que devem também 

favorecer a saúde, ou pelo menos, diminuir o impacto nocivo que podem ter sobre a 

mesma. Estes são alguns dos aspectos relacionados àqueles que os consumidores 

classificam como “saudáveis” e que serão discutidos a seguir, na visão de outros autores 

que procuraram decifrar o que significa um “consumo saudável de alimentos”. 
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2.3 A tendência sócio-cultural da Alimentação Saudável 

O conceito de “alimentação saudável” pode variar enormemente de acordo com a 

população pesquisada, seja por aspectos culturais, ou mesmo por características pessoais 

que podem ser influenciadas pela relação desta pessoa com a estética, problemas de 

saúde familiares, ou experiências pela qual esta pessoa pode ter passado.  

Um estudo que deve ser citado na tentativa de se entender o significado de “alimentação 

saudável” pelos consumidores contemporâneos foi feito pelos pesquisadores Thompson 

e Troester (2002). Esta pesquisa estudou as micro-culturas de saúde natural encontradas 

no contexto pós-moderno, nos EUA. Os achados deste estudo quanto aos 

comportamentos extremos de pessoas inseridas nesta micro-cultura ajuda a entender o 

significado de um comportamento saudável para os consumidores de modo geral. 

Segundo as pessoas entrevistadas no estudo de Thompson e Troester, conseguir 

balancear, através dos alimentos, os estresses e os danos ao corpo, causados pelas 

necessidades da vida pós-moderna, é um importante fator no momento de se consumir 

alimentos. A “alimentação balanceada” é um fator que pode ser considerado essencial 

ao se discutir alimentação saudável por aparecer num grande número de estudos 

acadêmicos (Thompson e Hirshman, 1995; Kniazeva e Venkatesh, 2007; Luomala, 

Paasovaara e Lehtola, 2006; Belk, Ger e Askegaard, 2003) e na fala dos profissionais 

entrevistados nesta dissertação. 

Os hábitos saudáveis são vistos por algumas das pessoas entrevistadas por Thompson e 

Troester como práticas purificadoras que ajudam a superar os efeitos da poluição 

(utilizado aqui tanto no sentido estrito do termo, como no sentido mais amplo do que 

somo expostos no nosso cotidiano em função de nossas necessidades de trabalho e 

convivência) do mundo moderno e com isso se tornar um indivíduo mais saudável. 
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Desta maneira, o consumo de alimentos é descrito também como uma atividade que traz 

de volta o equilíbrio à vida dos indivíduos. Outro depoimento contido na pesquisa de 

Thompson e Troester e que referenda esta utilidade dos alimentos se refere a um 

entrevistado que narra uma situação em que ele deixa de consumir produtos cheios de 

açúcar e massa e consegue, através do uso de homeopatia, re-conquistar um balanço em 

sua vida, o qual julgava perdido em função dos seus hábitos de vida e dos seus hábitos 

de consumo de alimentos. 

No entanto, pela própria natureza da pesquisa de Thompson e Troester há alguns 

comportamentos extremistas que não acontecem com freqüência na população de modo 

geral. Um dos entrevistados conta que, mesmo sendo vegetariano, acredita que está 

exagerando no consumo de alimentos, especialmente queijo, leite e trigo e acaba por se 

consultar numa nutricionista para reduzir o seu consumo de massa, açúcar e laticínios. 

Ainda, outro entrevistado cita que, mesmo estando doente, não aceita remédios 

alopáticos, uma vez que julga que estes medicamentos podem estragar o balanceamento 

que ele alcançou com o seu consumo de alimentos saudáveis, dando preferência, 

portanto, ao tratamento com produtos naturais, como chás e ervas.  

Apesar destes dois últimos depoimentos não refletirem um comportamento comum, 

mostram a extrema preocupação que  a escolha dos alimentos tem criado na população. 

Os achados desta dissertação também indicam esta preocupação como sendo um item 

percebido pelos profissionais entrevistados na presente pesquisa, especialmente no 

tocante ao que os consumidores chamam de “recuperação do balanço” do organismo. 

Percebe-se que o balanceamento de itens considerados mais ou menos saudáveis é uma 

prática que está presente na sociedade brasileira e que é detectada e utilizada pelos 

profissionais de marketing e publicidade, aqui entrevistados, como um argumento de 

vendas. 

Alguns comportamentos citados por estes profissionais e detectados por eles através das 

pesquisas a que têm acesso se assemelham aos achados de Thompson e Troester. 

Segundo os profissionais entrevistados, alguns consumidores elegem os “vilões” da 

alimentação e acreditam estar contribuindo para uma vida mais saudável apenas 

eliminando este tipo de alimento. Exemplos que podem ser citados aqui são 
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refrigerantes, açúcar (através do consumo exclusivo de produtos diets ou “zero”), 

carboidratos, produtos industrializados, entre outros. Para estes consumidores, deixar de 

consumir um produto em específico já é uma maneira de balancear o restante de sua 

alimentação.  

Parece também haver entre os consumidores a crença de que alimentos saudáveis são 

mais naturais e possuem menos inovações tecnológicas (Thompson e Troester 2002; 

Rozin, 2005). Há consumidores que se privam do consumo de alimentos 

industrializados, muitas vezes julgados como mais saborosos, para procurar uma 

alimentação mais natural, especialmente se utilizando de folhas, vegetais e frutas. 

Os estudos de Thompson e Troester foram posteriormente usados como pontos de 

partida para um segundo estudo, desenvolvido por Loumala, Paasovaara e Lehtola 

(2006), sobre o que significa realmente para os consumidores o conceito “ter saúde”. 

Através de entrevistas de grupos focais com consumidores da Finlândia, os 

pesquisadores discutiram esta relação da necessidade de haver um balanço daquilo que 

se ingere.  

Os consumidores estudados por Loumala, Paasovaara e Lehtola entendem a falta de 

balanço como uma percepção de “sujeira” que o consumo excessivo de alimentos ou 

bebidas alcoólicas, aliadas à falta de exercícios físicos, trazem para os indivíduos.  Eles 

procuram balancear estes elementos como maneira de “eliminar a sujeira” ou de manter 

mais “limpo” o seu organismo. Da mesma maneira, percebem que menos sal e gordura 

nos alimentos são fatores que baixam os níveis de colesterol, diminuem o peso, a 

pressão arterial e restabelecem o balanço do organismo. Outros consumidores acreditam 

que o tipo certo de dieta melhora as condições físicas e comidas naturais e não 

processadas são mais gostosas e não causam alergias. Pode-se concluir, portanto, que o 

consumo de alimentos também está ligado a indicativos de saúde, que são 

posteriormente comprovados através de exames médicos regulares. Este indicativo foi 

utilizado por um comercial de uma marca de margarinas que posteriormente será 

comentado nesta dissertação. 

Os consumidores finlandeses pesquisados fazem uma relação direta entre o consumo de 

alimentos e as suas condições físicas de saúde e colocam o controle ou a diminuição do 
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consumo de substâncias nocivas como um fator que causa a melhora na saúde e da 

aparência do corpo. Um terceiro fator que aparece no estudo, porém com uma menor 

incidência, é a necessidade de se ter hábitos de medicina preventiva, como fazer exames 

regularmente e consultar médicos com freqüência. Mas dado o foco desta dissertação, 

será somente abordada a relação alimentação e saúde. Ainda, os consumidores 

entrevistados dizem se permitir certa flexibilidade no consumo de alimento, como um 

“hedonismo de fim de semana”. Os seus hábitos de alimentação podem ser modificados 

uma vez que haja uma desculpa justificada para um ato de auto-indulgência. Desta 

maneira, o que se pode concluir é que há uma fidelidade nos seus hábitos de alimentos 

saudáveis, mas que eles não devem negar por completo o sentimento de prazer ao se 

consumir alimentos 

As conclusões do estudo foram expressas através de um modelo teórico preliminar para 

a análise do significado de consumo saudável, o qual pode ser visto abaixo, derivado do 

modelo desenvolvido no estudo de Thompson e Troester.  

Esquema 1: Modelo Teórico Preliminar para analisar o significado do consumo 

saudável 

Fonte: LOUMALA, PAASOVAARA E LEHTOLA (2006), p.  

Nota: Traduzido pelo autor da dissertação. 

Este modelo utiliza os quatro conceitos de Flexibilidade, Consciência, Criar conexões e 

Balanço harmonioso, contidos no estudo de Thompson e Troester (2002). No entanto, 
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ele adiciona os mediadores destes conceitos para definir melhor, na visão do 

consumidor, o que significa saúde.  

É importante atentar para a questão do balanceamento e harmonia, citados pelos 

consumidores, como características da alimentação saudável. Esta necessidade é 

discutida em dois dos quatro conceitos estudados: a Flexibilidade e o Balanço 

harmonioso. Assim, enquanto a alimentação é vista pelos consumidores estudados como 

um fator de efeitos benéficos para a saúde, quase medicinais, com o poder de remover 

as impurezas, estes mesmos consumidores não descartam a importância da indulgência 

e prazer que os alimentos proporcionam. 

Apesar de parecer uma opinião trivial, esta relação entre saúde e indulgência inerente ao 

consumo de alimentos é importante para se perceber o nível de complexidade que o 

consumo de alimentos possui e a quantidade de papéis ao qual ele se presta. Estes 

papéis ajudam a explicar o alto nível de preocupação e discussão sobre este assunto, 

seja no dia a dia das pessoas, seja na mídia.  

A necessidade de se balancear as refeições, apesar de ser um conceito muito relevante e 

central nas teorias citadas, está presente há pouco tempo na sociedade. Há algumas 

gerações atrás, a grande preocupação ainda era a escassez de alimentos. Mesmo hoje 

ainda existem grupos de pessoas que estão conquistando acesso a certos grupos de 

alimentos. Desta maneira, a percepção da necessidade do balanço do que se consome, 

apesar de poder ser considerada uma característica importante na Terceira Fase do 

consumo, não pode ser julgada como um conhecimento difundido ou já decodificado 

pelas pessoas. O número de obesos, segundo a Organização Mundial da Saúde deve 

crescer em 75% até 2015 e atingir 1,4 bilhão de pessoas. Este é um indicador que revela 

que, se o acesso aos alimentos aumentou, o mesmo não pode se dizer da conscientização 

da necessidade de um consumo controlado e balanceado dos alimentos (Fonte 

Organização Mundial da Saúde; Relatório de Obesidade e Sobrepeso; Setembro 2006). 

O terceiro significado definido pelo modelo é o criar conexões. Este conceito diz 

respeito a todas as atividades de relacionamento que é parte inerente do processo de se 

alimentar. Assim como outros estudos demonstram, (Kniazeva e Venkatesh, 2007; 
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Thompson e Hirshman, 1995; Belk, 1998) o consumo de alimentos vai além de seu 

consumo individual e é também um importante momento ritualístico e de conexão entre 

as pessoas. 

O quarto conceito do modelo é a consciência, ou o conhecimento necessário para poder 

consumir os produtos adequados. Incluem também a cobrança ao governo para que este 

estabeleça políticas corretas e a vigilância do governo em relação aos produtores e 

comerciantes de produtos alimentícios. Este tópico foi bastante discutido pelos 

profissionais que participaram da pesquisa aqui desenvolvida, inclusive tentando 

identificar os papéis das mídias que participam da educação sobre hábitos alimentares e 

os organismos que prestam vigilância a este mercado. 

A contribuição do estudo finlandês em relação ao estudo original de Thompson e 

Troester foi incluir os moderadores individuais, que ajudam a predizer os significados 

de saúde dependendo da idade, sexo, personalidade e humor dos indivíduos e os 

moderadores sócio-culturais, com os valores que são divididos por uma comunidade ao 

se julgar os hábitos saudáveis e que podem variar consideravelmente de país para país.  

O que é de especial importância para esta dissertação são as características sócio-

culturais que podem influenciar a percepção das pessoas sobre o que é o consumo 

saudável de alimentos, uma vez que a mídia publicitária, que é objeto deste estudo, pode 

influenciar estas características sócio-culturais. Como os profissionais aqui 

entrevistados são responsáveis pelas propagandas de alimentos saudáveis, os mesmos 

não só fazem parte da “mídia”, conforme descrito no modelo, mas também influenciam 

os valores da sociedade em função das situações e das pessoas que retratam em suas 

propagandas. 
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3. O PAPEL DA MÍDIA E DA PUBLICIDADE NO ENTENDIMENTO DA 

TENDÊNCIA SÓCIO-CULTURAL DO CONSUMO DE ALIMENTOS 

SAUDÁVEIS PELOS CONSUMIDORES 

Se há uma preocupação da população em relação aos alimentos saudáveis, 

especialmente para manter a sua saúde e o bem estar físico, conforme demonstrado pela 

literatura citada nos capítulos anteriores, é válido proceder a um exame das fontes de 

informação que estas pessoas consultam.  

Estudos anteriores (Ippolito e Mathios, 1990, 1991, 1994) identificaram que três das 

principais fontes de informação da população sobre saúde e alimentação são as 

propagandas governamentais, as reportagens da mídia e a publicidade. A seguir serão 

detalhados os objetivos e maneiras de comunicação de cada uma destas fontes. 

As propagandas governamentais são aquelas feitas através dos canais institucionais do 

governo, como seus “sites de internet”, eventos abertos ao público, folhetos distribuídos 

em repartições e locais públicos e os anúncios feitos pelo governo com o interesse de 

informar a população. 

O termo propaganda, aqui empregado, difere do termo publicidade. Apesar de no Brasil 

e em outros países de língua latina comumente se utilizar as duas palavras como 

sinônimos, propaganda pode ser definida como “a tentativa deliberada e sistemática de 

moldar percepções, manipular a cognição e direcionar o comportamento para conseguir 

uma resposta que satisfaça o desejo intencional do propagandista.” (Jowett e O´Donnell, 

2005). Os governos se utilizam da propaganda, no caso de alimentos saudáveis, para 

mostrar para a população a importância de se ter uma alimentação saudável com o 

intuito de melhorar o nível de saúde e aumentar a longevidade desta população. A 

propaganda também informa quais são os tipos de alimentos que são positivos para a 

saúde e o porquê os mesmos devem ser consumidos. A seguir é dado um exemplo de 

como o governo se comunica com a população sobre alimentos saudáveis: 
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Figura 1: Anúncio do governo brasileiro sobre a importância da alimentação 

Fonte: website do Ministério da Saúde – www.saude.gov.br 

Neste anúncio do governo brasileiro, tenta-se valorizar a importância de uma 

alimentação saudável e balanceada. No entanto, também procura elevar a importância 

de um consumo de alimentos tipicamente ligados à cultura brasileira, no caso o arroz e 

feijão, os quais são alimentos acessíveis para grande parcela da população brasileira. 

Isto se dá em função dos órgãos governamentais possuírem a preocupação da inclusão 

de toda a população, sem distinção sócio-econômica. No caso, a propaganda visa a 

valorização de um alimento barato e muitas vezes associado ao consumo popular. 

As reportagens de mídia possuem objetivos distintos das propagandas governamentais. 

As reportagens publicadas em jornais, revistas, programas de televisão ou “sites na 

internet” tem por objetivo aumentar a audiência daquele veículo específico. Isto se dá 

em função destes órgãos de imprensa serem empresas e, portanto, terem como objetivo 

primário crescerem e gerarem maior rentabilidade para seus acionistas. Desta maneira, o 

tom da comunicação empregada preza pelo ineditismo e pelo potencial da matéria de ser 

interessante e atrair público. No entanto, estas comunicações acabam por tratar o 

assunto de maneira mais abrangente, conflitando opiniões de profissionais e acadêmicos 
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e trazendo uma maior quantidade de dados. Com isso, existe uma maior dificuldade dos 

consumidores decodificarem as reportagens e transformar a informação ali apresentada 

em hábitos de consumo.  

Por outro lado, a publicidade segue a definição apresentada na introdução desta 

dissertação e tem por objetivo principal vender o produto anunciado através de 

argumentos que são sensíveis ao público-alvo, com uma comunicação direta e rápida. 

Os estudos de Ippolito e Mathios (1994) concluem com uma discussão da cumplicidade 

que estes meios possuem na criação do discurso de alimentação saudável. Desta 

maneira, estes três meios de comunicação deveriam se complementar para conseguirem 

passar a mensagem sobre: (1) a importância dos problemas de saúde identificados pelos 

estudos médicos; (2) quais alimentos ou ingredientes de alimentos podem prevenir estes 

problemas; e (3) quais produtos disponíveis no mercado contém estes alimentos ou 

ingredientes para que os consumidores possam inseri-los em seus hábitos alimentares 

Um caso ilustrativo e relatado por Ippolito e Mathios (1994) foi o da descoberta e 

divulgação da relação entre o tipo de alimentação e surgimento de problemas cardíacos.  

Nos anos 60, a relação entre o consumo de gordura saturada, aumento do colesterol e 

aumento dos problemas cardíacos já estava estabelecida pelos estudos acadêmicos do 

campo da medicina. Estes estudos passaram a ser divulgados em diversas reportagens 

de jornais e revistas para o público consumidor. No entanto, até 1985 os produtores de 

alimentos estavam proibidos de divulgar possíveis benefícios ou ausência de malefícios 

de seus produtos através da publicidade. O estudo utilizou os dados disponíveis de 

consumo de gordura saturada por mulheres de 19 a 50 anos, durante os anos de 1977 e 

1989. Estes dados mostravam uma diminuição gradual do consumo entre estes 

indivíduos até 1985. Isto foi interpretado pelos pesquisadores como sendo decorrente da 

parcela mais esclarecida da população ter tido acesso às pesquisas médicas ou às 

matérias jornalísticas e, por esta razão, ter mudado parte de seus hábitos alimentares.  

No entanto, os dados mostraram uma queda abrupta de 1985 até o final do período 

estudado. Esta queda foi atribuída ao efeito da publicidade, o qual pode desempenhar 

dois papéis importantes, como conectar diretamente o produto ao benefício (“o consumo 
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deste alimento específico pode trazer benefícios à sua saúde”) e lembrar constantemente 

a necessidade de criar o hábito de alimentação saudável (pela veiculação freqüente da 

mensagem na mídia).  

Este exemplo demonstra a importância da publicidade, que através de anúncios 

regularmente veiculados nas mídias eletrônica e impressa, transmite a mensagem de 

alimentos saudáveis. Os profissionais envolvidos na campanha do produto Maxi-

Goiabinha, entrevistados nesta pesquisa, conseguem relacionar estes meios como os 

principais comunicadores da alimentação saudável e reconhecem o papel de cada um, 

porém atribuem à publicidade apenas o papel de divulgar o produto e não consideram 

que esta comunicação possa resultar numa mudança de hábito pelo consumidor. Estes 

profissionais não conseguem relacionar que a própria venda do produto anunciado se 

configure numa mudança de hábito e julgam que apenas algumas comunicações foram 

bem sucedidas em criar algum tipo de hábito no consumidor. Quais foram estas 

comunicações e qual a razão, segundo estes profissionais, pela qual elas foram bem 

sucedidas serão tratados posteriormente neste estudo. 

Ao se introduzir um novo conceito com um novo produto, grande parte do custo desta 

introdução é em função dos gastos de publicidade (Kotler e Keller, 2006). Isto se dá em 

razão da necessidade de uma grande quantidade de anúncios para que este novo 

conceito seja devidamente entendido pelos consumidores. No entanto, após um primeiro 

produto conseguir comunicar este conceito e criar um novo nicho de mercado, 

normalmente há uma série de empresas que seguem a mesma tendência e lança produtos 

com o mesmo conceito, e desta maneira, acaba por reforçá-lo. 

As razões para isso são econômicas, pois como a comunicação do conceito original já 

foi feita, os produtos que são lançados posteriormente podem ter um dispêndio menor 

de publicidade, uma vez que as pessoas já entendem o benefício. Esta foi a conclusão de 

um estudo de Ippolito e Mattios (1991) sobre a liberação da publicidade para a 

comunicação dos atributos benéficos do consumo de fibras vegetais. A empresa 

Kellog´s, produtora de cereais industrializados comumente consumidos por americanos 

no seu café da manhã e líder deste mercado, foi a percussora destes anúncios e 

conseguiu com isso desenvolver o hábito de consumo de cereais “saudáveis”. Neste 

caso, saudável significa uma maior quantidade de fibras e uma menor quantidade de 
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açúcar e gordura em sua formulação. Após a população de modo geral ter entendido o 

benefício e passado a consumir cada vez mais produtos matinais que possuíam estas 

características, as demais empresas fabricantes também seguiram esta tendência. Com 

isso, o percentual de fibras por gramas aumentou na média dos novos produtos lançados 

no mercado de cereais matinas, enquanto o percentual de gordura e açúcar por gramas 

diminuiu. 

O referido exemplo ilustra a importância da publicidade como auxiliadora da mídia na 

construção não somente do discurso de alimentos saudáveis, mas na criação do hábito 

de consumo saudável entre a população e no direcionamento dos lançamentos da 

indústria. A principal causa disso é a dificuldade que os consumidores médios possuem, 

primeiramente, de ter acesso a estas informações, e posteriormente, de entender e agir 

sobre a informação que os estudos acadêmicos médicos e reportagens jornalísticas 

fornecem. A profundidade e a quantidade de informação destas comunicações são muito 

maiores dos que aquelas provenientes da publicidade. Desta maneira, enquanto as 

reportagens afetam um menor número de pessoas, normalmente bem informadas e que 

gastam tempo na busca destas informações e possuem certo nível de instrução para 

decodificar a informação, a publicidade traduz esta informação numa ligação direta 

entre produto e benefício, diminuindo o custo de acesso e de conhecimento prévio para 

entendimento da mensagem e também permanece na mídia por um longo período, 

suficiente para influenciar a mudança de hábito nos indivíduos (Ippolito e Mathios, 

1991). 
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3.1 A comunicação Alimentação Saudável no Contexto Brasileiro na opinião dos 

profissionais entrevistados 

Ippolito e Mathios discutem em seus artigos de 1990, 1991 e 1994 o papel da mídia e da 

publicidade na formação do conhecimento sobre alimentação saudável para a população 

de modo geral e destaca os diferentes papéis que a mídia jornalística, a publicidade e as 

políticas governamentais possuem na criação deste discurso. 

Da mesma maneira, os profissionais entrevistados nesta pesquisa, ao serem 

questionados sobre de onde viria o conhecimento das pessoas a respeito de uma 

alimentação saudável, também citam estes três canais como as principais fontes de 

informação para a população em geral. 

Apesar das opiniões dos pesquisadores Ippolito e Mathios não serem idênticas àquelas 

dos profissionais pesquisados, é possível perceber muitas similaridades entre o que foi 

concluído nos estudos destes pesquisadores e as observações dos publicitários e 

profissionais de marketing sobre o mercado em que atuam. 

Em seu primeiro estudo, Ippolito e Mathios (1990) observaram que em algumas áreas, 

como a nutrição, usualmente a informação é disseminada através da publicação de 

estudos governamentais ou científicos, com uma segunda rodada de disseminação 

através da imprensa popular. Esta informação é concentrada na mídia jornalística em 

TV e impressa e, desta maneira, tem a tendência de ser absorvida de maneira 

desproporcional por aqueles impactados por estes canais de comunicação. Por 

desproporcional, os autores querem dizer que pessoas de classes sociais mais altas e 

com um nível maior de escolaridade possuem maiores chances de serem impactadas e 

conseguirem decodificar as informações destes canais de comunicação. Além disso, a 

informação é geralmente comunicada de uma forma genérica (ex: “A ingestão de uma 

maior quantidade de fibras pode reduzir o risco de câncer no cólon) e não com uma 

ligação específica com algum produto (ex: O produto X é rico em fibras, o que pode 

reduzir os riscos de câncer de cólon). Segundo os autores, a informação dada de forma 

genérica necessita que os consumidores acessem outras fontes de informação para 

poderem entender o problema e transformar a informação em comportamento. Já a 

informação que faz uma ligação direta, entre o problema médico e o produto, pode fazer 
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com que a população a absorva mais rapidamente e resulte em maior probabilidade de 

causar uma mudança no hábito de alimentação destes consumidores. 

Os profissionais entrevistados para esta dissertação também identificaram a educação ou 

propaganda governamental, as reportagens em mídia de massa e a publicidade de 

produtos de alimentos como sendo as principais fontes de comunicação com os 

consumidores. No entanto, apesar de verbalizarem suas opiniões de maneira semelhante 

aos achados das pesquisas de Ippolito e Mathios, o fazem de maneira menos assertiva, 

especialmente por não possuírem dados para comprovar suas opiniões. Estes 

profissionais pesquisados chamam de educação governamental, ou simplesmente de 

“governo”, as ações de educação em escolas, compreendendo apostilas, cursos 

preparatórios para professores, a própria inclusão deste tópico em disciplinas escolares, 

as propagandas governamentais e quaisquer ações que tenha por objetivo educar a 

população em relação a um melhor hábito de alimentação. Em alguns casos, a 

generalização é ainda maior, englobando também as organizações não-governamentais 

que trabalham com alimentação saudável. Desta maneira, pode-se dizer que do ponto de 

vista destes profissionais de marketing, a comunicação governamental pode ser definida 

como toda a forma de comunicação feita com o intuito único de prover informação ou 

regulamentação para a prática de hábitos saudáveis, que não esteja vincula à venda de 

nenhum tipo de produto ou serviço específico. Excluindo-se, portanto, as reportagens 

jornalísticas a respeito da comunicação saudável que não tenham por origem alguma 

informação governamental e as campanhas publicitárias de produto, todo o restante é 

tratado genericamente como “governo” nas respostas destes profissionais pesquisados. 

As mídias de massa, normalmente citadas como os programas de TV com cunho 

jornalístico ou reportagens em revistas e jornais de grande circulação, é a segunda fonte 

de informação para a população sobre alimentação saudável, segundo estes 

profissionais. No entanto, eles fazem a ressalva que estes canais não possuem nenhuma 

obrigação em gerar fatos sobre alimentação saudável. Segundo os profissionais, estas 

mídias possuem o interesse de vender a sua informação e/ou angariar maiores 

audiências, sendo, portanto livres para buscar os assuntos que são de maior interesse 

popular naquele momento. Desta maneira, estas mídias devem apenas repercutir 

assuntos que já fazem parte das preocupações da população e trazer informação a 

respeito. 
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Os profissionais pesquisados apontam que, sob o ponto de vista ético, as mídias de 

massa teriam a necessidade de fornecer apenas informações corretas, sem apelar para 

exageros e generalizações para gerar audiência. No entanto, eles informam que confiam 

que isso seja feito apenas por uma pequena quantidade de veículos, e citam as 

Organizações Globo, a Editora Abril e a Rede Cultura de Rádio e Televisão como os 

principais veículos que são idôneos e corretos na divulgação de informações. 

Já a publicidade, segundo os entrevistados, é um canal que tem como única obrigação 

vender o produto anunciado. Alguns dos entrevistados fazem aqui uma reflexão e se 

preocupam em citar que a publicidade também possui a sua ética própria em não 

confundir ou usar de informações falsas para vender os seus produtos. No entanto, há 

menções sobre ocasiões em que há um exagero na maneira de comunicar algum 

benefício do produto anunciado. Outros entrevistados ainda dizem que a função da 

publicidade também é “divertir”, ou seja, trazer os argumentos do produto de uma 

maneira que o consumidor se sinta bem ao ser impactado pela publicidade e que esta 

possa também levar algum alento para as dificuldades do dia a dia: 

“...[você normalmente] liga a TV e vê propaganda das casas Bahia, chamada do big brother, 

você é impactada por coisas desagradáveis e racionais....vem uma propaganda [divertida] 

que te dá uma leveza.” (Profissional da AlmapBBDO) 

Os profissionais entrevistados citam um quarto canal para a comunicação de 

alimentação saudável: os canais de varejo. Segundo estes profissionais, os 

consumidores podem ser impactados pelos espaços de gôndolas e produtos 

disponibilizados pelas grandes redes varejistas. No entanto, ainda segundo estes 

mesmos entrevistados, somente a gôndola do supermercado não é suficiente para 

transmitir a mensagem da importância da alimentação saudável, apenas passam a 

sensação de uma presença maior de alimentos ditos saudáveis: 

“Toda a parte de hortifruti [dos supermercados], você vê isso crescendo bastante, então me 

passa a sensação de estar mais presente, sim. Faz mais parte da vida das pessoas. O ponto 

de venda é um indicativo. A presença de Taeq [marca de alimentos saudáveis do grupo Pão 

de Açúcar] para mim é forte, tem um pouco esta linha.“ (Profissional da AlmapBBDO) 
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Percebe-se pelas citações acima que mesmo os profissionais que acreditam que o ponto 

de venda possui um papel na comunicação de alimentos saudáveis, afirmam que ele o 

faz de forma indicativa. Desta maneira, a dissertação continuará focada nas três 

principais fontes de comunicação que, segundo os entrevistados e os pesquisadores 

citados, comunicam a alimentação saudável para a população. 
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3.2 Como governo e as ONGs participam da tendência do consumo de alimentos 

saudáveis. 

O braço governamental responsável pela informação e regulamentação acerca da 

alimentação saudável é o Ministério da Saúde. Estão subordinados a este órgão todas as 

secretarias que informam a população sobre como ter uma alimentação saudável, assim 

como pela regulamentação sobre o que pode ser fabricado, comercializado e 

comunicado sobre alimentos no território brasileiro. 

O Ministério da Saúde disponibiliza a informação e reúne profissionais especializados 

em educar e repassar conhecimento e orientação para a sociedade. Isto é feito através de 

materiais disponibilizados no website do Ministério da Saúde 

(www.saude.gov.br/nutricao), palestras, seminários, treinamentos e materiais que 

podem ser utilizados por todos para divulgar hábitos de alimentação saudável. Um dos 

exemplos disso foi a elaboração do “Guia Alimentar para a População Brasileira”, 

lançado em 2006. O guia é uma publicação distribuída para profissionais de saúde que 

se encontra disponibilizada no website do Ministério. O Guia classifica os alimentos por 

grupos, divididos de acordo com os nutrientes presentes em sua composição e o papel 

destas substâncias para o organismo. Estas informações são passadas tanto de maneira 

mais técnica, para profissionais da área, quanto de maneira didática, que pode ser 

divulgada diretamente para a população em geral. Exemplo deste material segue abaixo: 
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Figura 2: Infográfico sobre alimentação saudável disponível no website do Ministério 
da Saúde 

Fonte: www.saude.gov.br/nutricao 

Além destas informações, a Coordenação Geral deste Ministério disponibiliza materiais 

publicitários para serem veiculados em mídia de maneira gratuita em jornais e revistas. 

Os materiais são desenvolvidos para fazerem uma ligação mais direta e fácil para o 
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consumidor. No entanto, não fazem nenhuma menção a um produto específico e 

procuram focar em produtos da cesta básica, de baixo preço e fácil acesso para a grande 

maioria da população, como o anúncio do “feijão com arroz” disponível na figura 1 

desta dissertação. 

O Ministério da Saúde estampa em seu website que a informação sobre produtos que 

possuem um potencial nocivo deve ser liderada por ele, utilizando os canais oficiais e 

provendo informação que possa posteriormente ser reproduzida por outros canais, como 

a mídia jornalística. Um exemplo ilustrativo é o da gordura trans. Após a confirmação 

científica de que a gordura trans possui relação com o aumento do colesterol, o 

Ministério da Saúde começou a informar a população sobre os possíveis males de se 

consumir produtos com este ingrediente, como pode ser visto no trecho abaixo, extraído 

de um texto intitulado “Alimentação e saúde todo dia”, disponível para utilização no 

website “Portal da Saúde”, do Ministério da Saúde: 

“Fuja da gordura trans.  

Restaurantes, lanchonetes e fabricantes de alimentos do mundo inteiro vêm mudando seus 

cardápios e a receita de alguns de seus pratos por conta de substâncias conhecidas como 

gorduras trans. No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determina 

que todos os alimentos tragam em sua embalagem a quantidade de gordura trans presente 

em suas fórmulas.  

Formada por um processo de hidrogenação, as gorduras trans servem para melhorar a 

consistência e aumentar a vida de prateleira de alguns produtos. O aspecto crocante de 

certos biscoitos, por exemplo, vem do uso desse tipo de gordura. O consumo excessivo de 

alimentos ricos em gorduras trans tende a aumentar o colesterol total e o colesterol "ruim" 

(LDL) e a diminuir os níveis de colesterol "bom" (HDL). A conseqüência dessas alterações 

no sangue, a longo prazo, pode ser a formação de placas nas artérias (aterosclerose) e o 

surgimento de doenças como infarto e derrame cerebral.  

   

‘Felizmente, há uma preocupação e uma tendência por parte da indústria de alimentos e de 

alguns restaurantes no mundo inteiro, principalmente de grandes redes, de substituir 

gradualmente a gordura trans por outro tipo de gordura em seus produtos, para causar 

menos danos à saúde da população’, observa a consultora técnica Dillian Goulart, do 

Ministério da Saúde. ‘É importante  investir em pesquisas sobre maneiras de tornar os 

alimentos industrializados mais saudáveis’, ressalta. 
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O Ministério da Saúde vem construindo propostas de pactos com as indústrias de alimentos 

para redução do teor de alguns nutrientes nos seus produtos, como o sódio, largamente 

consumido pela população brasileira e que contribui para o aumento dos níveis de pressão 

arterial, que pode levar à hipertensão e a outras doenças crônicas.” 

Do ponto de vista da regulamentação ou controle, a ANVISA (Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária) tece regras que devem ser acatadas pela indústria de alimentos ao 

comercializar os seus produtos. Assim que há comprovação científica que alguma 

matéria prima possa causar algum tipo de problemas à saúde dos indivíduos, a ANVISA 

passa a agir ou proibindo a utilização deste ingrediente ou fazendo com que as empresas 

o declarem de maneira ostensiva nas embalagens de seus produtos. 

Continuando com o exemplo da gordura trans, a ANVISA não chegou a proibir o uso, 

mas obrigou os fabricantes a declararem este ingrediente no rótulo, separadamente dos 

demais níveis de gordura para que a população pudesse escolher os produtos com 

ciência desta informação. A regulação veio através da RESOLUÇÃO-RDC Nº 360, em 

seu artigo 2.7, publicada no dia 23 De Dezembro de 2003 e afirma que devem ser 

declarados nos rótulos das embalagens de produtos alimentícios as: 

“2.7. Gorduras ou lipídeos: são substâncias de origem vegetal ou animal, insolúveis em 

água, formadas de triglicerídeos e pequenas quantidades de não glicerídeos, 

principalmente fosfolipídeos;  

2.7.1. Gorduras saturadas: são os triglicerídeos que contém ácidos graxos sem duplas 

ligações, expressos como ácidos graxos livres.  

2.7.2. Gorduras monoinsaturadas: são os triglicerídeos que contém ácidos graxos com uma 

dupla ligação cis, expressos como ácidos graxos livres.  

2.7.3. Gorduras poliinsaturadas: são os triglicerídeos que contém ácidos graxos com duplas 

ligações cis-cis separadas por grupo metileno, expressos como ácidos graxos livres.  

2.7.4. Gorduras trans: são os triglicerídeos que contém ácidos graxos insaturados com uma 

ou mais dupla ligação trans, expressos como ácidos graxos livres.” 
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Desta maneira a ANVISA consegue informar o consumidor sobre a quantidade de 

gorduras trans presente nos produtos industrializados e, ao mesmo tempo, informá-lo 

dos perigos de se consumir gordura trans. 

Apesar de se utilizar de argumentos e informações contundentes, os canais oficiais 

acabam por atingir um numero baixo de consumidores e necessita de repercussão de 

suas informações em outras mídias multiplicadoras para conseguir gerar o impacto 

necessário para alterar os hábitos da população. 
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3.3 Como a Imprensa participa da tendência do consumo de alimentos saudáveis 

Segundo Ippolito e Mathios (1990), a imprensa é a responsável por transmitir para a 

população mais esclarecida as primeiras noções sobre a importância de certos tipos de 

ingredientes, o seu potencial ganho para a saúde e os alimentos em que estes 

ingredientes estão presentes. No entanto, como o estudo destes pesquisadores concluiu, 

esta mídia não é a grande responsável pela mudança dos hábitos das pessoas, já que 

apenas uma pequena parcela da população possui acesso e os meios necessários para 

decodificar esta mensagem. 

Os profissionais entrevistados nesta pesquisa concordam que a imprensa é um dos 

fatores que criam e comunicam hábitos de alimentação saudável para a população. 

Segundo eles, a imprensa possui a característica de ter maior credibilidade do que a 

publicidade: 

“Eu acho que quando você recebe a informação de um meio que não é a indústria, você acaba 

tendo uma fonte mais confiável. Quando você vê uma matéria no fantástico, quando você lê 

uma matéria na Veja, com uma historia de colesterol ou este tipo de coisa, você tem ali várias 

pessoas que vão te dar um fundamento...” (Profissional da Pandurata Alimentos) 

Alguns dos entrevistados, afirmam que, pela intenção da imprensa em focar em 

assuntos que tenham repercussão e tragam audiência, a mídia tende a criar um “efeito 

avalanche ou cascata”, que acontece quando um assunto específico tende a ser 

procurado pelos consumidores, e com isso acaba por ser amplificado pela mídia. 

O “efeito avalanche ou cascata” pode ser exemplificado pra o caso da gordura trans. 

Segundo os entrevistados, este efeito se inicia quando um assunto começa a se tornar 

relevante para a população e, com isso, há a proliferação de matérias sobre este assunto 

em uma série de meios jornalísticos. O “efeito cascata” acontece quando diversos meios 

de comunicação jornalísticos repetem a mesma informação, o que resulta no aumento da 

relevância deste assunto e, portanto, faz com que outros jornais e revistas também 
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façam matérias sobre o mesmo tema, re-alimentando o ciclo. O ciclo só se interrompe 

quando o assunto perde a relevância. 

Para entender o “efeito cascata” foi feita uma pesquisa nos arquivos da revista Veja, da 

Editora Abril, com a palavra chave “gordura trans”. A revista Veja foi escolhida por ser 

uma revista com tiragem semanal acima de 250 mil exemplares e presente no mercado 

editorial brasileiro há 42 anos. É a maior revista semanal de notícias e variedades e suas 

reportagens são notórias por resumir os principais fatos políticos, sociais e 

comportamentais da sociedade brasileira. A Editora Abril, proprietária da revista Veja, 

também foi citada como uma das fontes fidedignas de informação pelos profissionais 

entrevistados 

Nesta busca, foram encontradas 45 menções sobre a questão de gordura trans, a 

primeira delas em 4 de fevereiro de 1998 numa reportagem com o título “A Alforria dos 

Gordos”, que aborda a possibilidade se estar acima do peso e com plena saúde. Sobre a 

gordura trans há a menção que os especialistas a consideram a mais nociva das gorduras 

e citam um estudo que demonstrou que 2% no aumento da ingestão da gordura trans faz 

com que se aumente em 53% a chance de se ter um ataque cardíaco. No entanto, não 

citam quem fez o estudo ou quaisquer outras informações a esse respeito.  

Podemos perceber neste texto que a reportagem relaciona o nível de gordura trans, a 

relação entre o aumento do consumo de gordura trans e o aumento dos níveis de 

colesterol e o aumento do nível de colesterol ao aumento do risco de ataque cardíaco. A 

reportagem cita também de maneira genérica os principais produtos que trazem em sua 

formulação ou modo de preparo a gordura trans. 
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Figura 3: Reportagem da revista Veja sobre gordura trans 

.

 Fonte: Revista Veja, edição de 4 de fevereiro de 1998. 

A gordura trans volta à pauta desta revista somente em julho de 1999, um ano e cinco 

meses depois da primeira reportagem. Em 1999, a reportagem traz o título “Gordura ou 

Remédio”, relacionando o consumo de alguns tipos específicos de gordura e suas 

propriedades positivas para a saúde. São abordados nesta reportagem o leite com ômega 

3 da Parmalat, o único produto citado com sua marca, o ovo com ômega 3, um pão 

enriquecido com fibras e a margarina sem gordura trans. Novamente é feita a relação 

entre o consumo da gordura trans, o aumento dos níveis de colesterol e o aumento da 

probabilidade de doenças cardíacas como a arteriosclerose.  

Figura 4: Menção à gordura trans em reportagem da revista Veja 
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Fonte: Revista Veja, edição de 9 de julho de 1999. 

Outra reportagem relevante de Veja e que vale ser destacada foi feita na edição de 

dezembro de 2006, na seção da retrospectiva do ano. Esta reportagem já chama a 

atenção por constar na seção de retrospectiva, ou seja, ser parte de um fato relevante e 

que é importante de ser destacado entre os acontecimentos do ano. O teor da reportagem 

já dá como comprovado os efeitos negativos da gordura trans, informa toda uma gama 

de doenças cardíacas e vasculares que podem ser relacionadas com este tipo de 

ingrediente e descreve também as medidas que os governos e agências reguladoras estão 

tomando para avisar ou reduzir o consumo da gordura trans pela população.  

Figura 5: Reportagem da revista Veja sobre os perigos da gordura trans. 

Fonte: Revista Veja, edição de 15 de dezembro de 2006. 

É possível identificar um momento a partir do qual as reportagens da Veja aumentam 

consideravelmente de freqüência e que podem ser consideradas como a “avalanche” das 

notícias sobre a gordura trans, conforme dito pelos profissionais entrevistados. Isto 

acontece especialmente nos anos de 2006 e 2007, quando a ANVISA já estava 

começando a tomar medidas de controle do consumo desta substância e que o assunto 

estava bastante disseminado na população. A revista Veja fez nestes dois anos 24 

reportagens sobre a gordura trans, o que representa mais da metade das reportagens 

feitas sobre o assunto durante toda a existência da revista.   
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Gráfico 1: Quantidade de reportagens na revista Veja sobre gordura trans 
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Fonte: Acervo eletrônico Revista Veja. Período de janeiro de 1998 à dezembro de 2009. 

www.veja.com.br 

Uma vez que a revista Veja, pela sua tiragem e tempo de mercado pode ser considerada 

uma referência de mercado, é de se esperar que o assunto da gordura trans nos anos de 

2006 à 2008 tenha repercutido em outros meios editoriais e causando de fato o que os 

profissionais entrevistados nesta pesquisa chamaram usualmente de “avalanche”, ou 

seja, um aumento considerável na intensidade em que um assunto em específico é 

comunicado e discutido pela população e reverberado pela mídia, durante um certo 

período de tempo. 

Ainda vale a pena ressaltar que, conforme descrito por Ippolito e Mathios (1990), as 

reportagens da imprensa estudadas aqui não fazem relação entre o tipo de problema e 

qual o produto específico que deve ser consumido para diminuir o problema relatado. 

As reportagens até citam os grupos de produtos que podem possuir ou não a gordura 

trans e quais as categorias de produtos que podem trazer uma melhora para os níveis de 

colesterol no organismo. Mas apenas uma das 45 reportagens do veículo citou um 

produto em específico, no caso o leite Parmalat com ômega 3.  
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3.4 Comunicação publicitária de produtos ditos “saudáveis” 

Segundo os profissionais entrevistados nesta pesquisa, de modo geral, uma campanha 

publicitária tem a obrigação apenas de transmitir os argumentos necessários para vender 

os seus produtos. Ainda, outras opiniões dadas por estes profissionais indicam que a 

publicidade deve emocionar, criar um relacionamento e divertir.  

“O papel principal da propaganda é divertir, é claro que junto com isso tem toda uma questão 

de apresentar o produto, falar dos benefícios, atributos, mas de uma forma geral, é um canal 

para você se divertir.” (Profissional da AlmapBBDO)

Por diversão, os publicitários dão a entender que a publicidade deve estabelecer uma 

relação positiva com os seus consumidores e, através desta relação, comunicar os  

argumentos e benefícios do produto. 

Da mesma maneira a indústria procura oportunidades e tendências que estão latentes na 

população. Estas oportunidades e tendências podem vir, inclusive, de novas 

preocupações com a saúde e bem-estar. Ao perceber que há uma oportunidade de 

mercado, as indústrias se apressam em desenvolver produtos que atendam àquela 

necessidade detectada e, com isso, se apropriar de uma nova fatia de mercado: 

“Porque no final, tudo é uma questão do mercado. Quem chegar nestes produtos 

industrializados que entrega isso [atributos de saúde] vai divulgar porque sabe que a 

oportunidade de negócios é enorme. E aí a propaganda, cada vez mais, vai pender para isso 

também [atributos de saúde].” Profissional da Pandurata Alimentos 

No entanto, a própria propaganda, para ajudar um produto a ganhar mercado, pode 

passar por fases em que ela própria tem o papel de criar esta preocupação ou gerar a 

informação que causa uma preocupação nas pessoas e as façam refletir sobre um 

assunto específico. 
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Aproveitando os exemplos referidos anteriormente para a gordura trans, é válido 

entender como se deu a divulgação da margarina Becel, um dos produtos mais 

conhecidos atualmente pela propriedade de reduzir o colesterol e ser livre de gordura 

trans. 

A margarina Becel Pro-Active foi lançada em 2000, posteriormente à publicação dos 

estudos relacionando a gordura trans, o colesterol e os problemas cardíacos e vasculares. 

No entanto, se utilizamos as reportagens da revista Veja como parâmetro, este 

lançamento aconteceu antes de um grande número de matérias jornalísticas terem sido 

divulgadas para a população. 

Desta maneira, a publicidade do produto tinha que trazer em seus anúncios uma 

explicação dos problemas causados pelo colesterol alto e a importância que a margarina 

Becel tinha na prevenção do aumento do colesterol. A figura abaixo mostra uma peça 

publicitária do lançamento da margarina Becel no mercado: 
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Figura 6: anúncio de lançamento da margarina Becel Pró-Active, 2000. 

Fonte: www.unilever.com.br 

Ao se analisar esta propaganda, percebe-se que há algumas peculiaridades que a faz 

transmitir sua mensagem. Primeiramente, o modelo utilizado nesta propaganda é uma 

pessoa que parece ter mais de 40 anos de idade, diferentemente das demais propagandas 

que utilizam modelos mais jovens. Esta personificação do consumidor ajuda a criar uma 

relação entre o anúncio e seus potenciais consumidores, que pelo tipo de produto devem 

ser, na sua maioria, homens acima de 40 anos, pela maior incidência de problemas 

cardíacos e, conseqüentemente, maior preocupação com o colesterol. 

O segundo ponto é o título do anúncio, focado nos benefícios funcionais que este 

produto oferece ao ser consumido, no caso, a redução do colesterol num prazo de três 

semanas. 
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Chama a atenção a quantidade de texto utilizada neste anúncio, muito acima do 

comumente utilizado pelos demais. A possível explicação para isto é a necessidade de 

relacionar o colesterol aos problemas cardíacos, uma informação que ainda não era 

conhecida pela maioria da população. Posteriormente, o texto faz a relação entre o 

consumo dos fito-esteróis contidos no produto com a redução dos níveis de colesterol. 

Uma vez que é um benefício inovador e não conhecido pelas pessoas, para aumentar a 

credibilidade da informação o texto do anúncio apresenta alguns resultados de testes 

realizados com o produto e ainda finaliza chamando os consumidores a entenderem 

mais do assunto através de um número de telefone e de um website. 

Este grande número de informações permite identificar uma necessidade da indústria 

produtora deste produto de criar toda uma relação que ainda não está bem estabelecida 

ou de explicar uma realidade que ainda não é de conhecimento de um grande número de 

consumidores. 

O tom da comunicação da Becel muda após a população ganhar um conhecimento 

maior sobre a questão do colesterol e sobre os próprios benefícios do produto. A 

propaganda que vem a seguir foi lançada no ano de 2007 e já mostra um tom mais 

emocional, intimista e mais próximo daquilo citado pelos profissionais entrevistados 

como “criar um relacionamento com os consumidores”. A seguir é possível ver a 

imagem do comercial e o texto narrado pelo locutor que acompanha a peça publicitária: 
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Figura 7: imagem retirada do anúncio “Ame o seu coração” da margarina Becel 

Fonte: Arquivo da Propaganda, 2007. 

“Faça o que ele manda, ouça o que ele diz, confie nele, não o entregue tão facilmente, mas 

coloque-o em tudo que você faz, deixe-o bater forte, mantenha quem você ama perto dele, 

seja ele mole ou feito de pedra, cuide bem dele. Ele é a coisa mais importante que você 

possui. Ame seu coração.” (Fonte: Locução Comercial de TV da Becel, 2007. Transcrição 

pelo autor) 

Pode-se perceber na locução do anúncio um tom bastante emocional, onde não há a 

explicação de qual o benefício do produto, como é o efeito dele no organismo, ou 

qualquer outro tipo de argumento racional que o leve a testar o produto. Apenas é feita a 

relação entre a importância do coração com a margarina Becel. 

Após a população ter conseguido o acesso à informação, relacionando o colesterol aos 

problemas cardíacos e a possibilidade de um produto de consumo auxiliar  no combate a 

este mal, os anúncios podem diminuir a quantidade de informação disponibilizada, se 

tornando mais rápidos de serem decodificados e mais impactantes, como relatado pelos 

pesquisadores Ippolito e Mathios (1990). Mesmo quando há um lançamento em que a 

necessidade de argumentos deve ser maior, os anúncios diminuem a quantidade de 
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informação. Os anúncios, a seguir, são do lançamento de uma extensão de linha dos 

produtos Becel, para a categoria de iogurtes: 

Figura 8: anúncio de revista do lançamento dos iogurtes Becel Pro-Active. 

Fonte: Arquivo da Propaganda, 2008. 

Figura 9: anúncio de revista do lançamento dos iogurtes Becel Pro-Active. 

Fonte: Arquivo da propaganda, 2008.
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Figura 10: imagem retirada do filme de lançamento do produto Iogurtes Becel Pró-

Active. 

Fonte: Arquivo da Propaganda, 2008. 

”Esse é o Edu. Os números não saem da sua cabeça. O número de gols que o seu time 

levou. O número de piadas que você vai ouvir sobre isso e, agora também, o número do seu 

colesterol. Mas o Edu já descobriu Becel Pro-Active, com fito-esterois que ajudam na 

redução da absorção do colesterol dia após dia. Agora vê se não esquece do aniversário de 

namoro, né Edu. Nova linha Becel Pro-Active. Cuidar do colesterol ficou mais fácil.“ 

(Fonte: Locução do Comercial dos Iogurtes Becel, 2008. Transcrição pelo autor) 

Estes anúncios do lançamento dos Iogurtes Becel Pró-Active são exemplos de 

comunicação que estão adequados tanto às características citadas pelos achados de 

Ippolito e Mathios, como pela visão dos profissionais de publicidade entrevistados nesta 

pesquisa. Em outras palavras, fazem uma relação direta entre o produto e o problema 

resolvido. Estes anúncios possuem um tom emocional, certo humor e tentam estabelecer 

um relacionamento entre consumidor e a marca anunciada. Ainda, outra relação que se 

pode fazer com este anúncio é a necessidade do consumidor saber e acompanhar a 

evolução do seu colesterol através de exames regulares, conforme relatado nas 

pesquisas de Thompson e Troester (2002). 
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Tendo estabelecido como ocorre a relação entre as três mídias e explorado como são 

feitas comumente as comunicações publicitárias de produtos de consumo, é interessante 

entender a visão dos profissionais responsáveis pela campanha de Maxi-Goiabinha, 

sobre o contexto brasileiro de alimentos saudáveis.
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4. A VISÃO DOS PROFISSIONAIS ENTREVISTADOS SOBRE O 

CONSUMO DE ALIMENTOS SAUDÁVEIS NO CONTEXTO 

BRASILEIRO  

Para se compreender os fundamentos dos argumentos utilizados na campanha de Maxi-

Goiabinha, é importante entender como os profissionais envolvidos no processo de 

criação desta campanha percebem o contexto de alimentação saudável no Brasil. Desta 

maneira, no roteiro da entrevista destes profissionais, foram preparadas questões 

específicas para que eles pudessem emitir opiniões sobre a sua visão de como foi 

desenvolvida a comunicação de produtos saudáveis no Brasil e sobre as percepções que 

tem a população sobre o entendimento de alimentação saudável. 

Estas opiniões são baseadas principalmente na sua vivência profissional e o acesso a 

informação de pesquisas, entrada e saída de produtos do mercado, sucesso e insucesso 

de conceitos de produtos lançados por eles e seus concorrentes, entre outras 

informações. Procurou-se captar a essência deste pensamento através de questões 

abertas em que eles pudessem emitir a sua opinião. Muitas vezes estas opiniões vieram 

acompanhadas de citações de exemplos de mercado que ajudavam a ilustrar o seu ponto 

de vista. 

Apesar destas opiniões possuírem um viés pessoal, estes viéses normalmente são 

incorporados aos produtos e campanhas desenvolvidos por eles, uma vez que é a 

maneira como eles decodificaram e cruzaram todas as informações que lhes foram 

disponibilizadas. O viés acontece em função de, se outros profissionais tivessem acesso 

à mesma informação que estes profissionais tiveram, eles poderiam tirar conclusões 

diferentes daquelas mostradas aqui. Uma vez que estamos estudando especificamente o 

caso de Maxi Goiabinha, estas opiniões são relevantes para que se entenda as razões das 

utilizações dos argumentos da campanha de Maxi Goiabinha. 
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4.1. A co-relação negativa de saudável, sabor e industrializado pelos consumidores 

na visão dos profissionais entrevistados.  

Há na literatura de gestão de marcas o que é chamado por Keller e Machado (2006) de 

“atributos negativamente co-relacionados”. Estes atributos são dois ou mais que são 

considerados excludentes ou opostos pelo consumidor e, portanto, criam uma 

dificuldade na credibilidade que o produto possa oferecer ambos simultaneamente  

Dentro do mercado de alimentos, na opinião dos profissionais, a percepção de produtos 

diet e lights e sabor são negativamente correlacionados. Ao discutir o assunto, eles 

afirmam que um produto light tem que, primeiramente, ser gostoso  e dizer que é 

gostoso para que as pessoas passem a comprá-lo. A razão para isso, ainda segundo os 

entrevistados, se dá em função de os primeiros produtos diet e lights lançados no 

mercado revelarem um sabor bastante inferior em relação aos produtos regulares. Na 

época do lançamento destes produtos, no final dos anos 70 até meados dos anos 80, os 

adoçantes industriais livres de calorias possuíam de fato um sabor residual muito forte, 

inclusive com traços de amargor. Com isso, para a parcela da população que foi 

primeiramente impactada por estes produtos, ainda está presente a relação entre o sabor 

inferior e os produtos diet e lights. 

Apesar da tecnologia necessária para a produção de produtos com menor teor de 

gordura e açúcar ou livre de açúcar ter evoluído consideravelmente, segundo a 

percepção dos profissionais entrevistados, os consumidores ainda não evoluíram e 

assimilaram por completo este fato. Desta maneira, a relação com o sabor é encontrada 

em praticamente todos os comerciais de alimentos diet e light. 

A Coca Cola Light foi lançada no final dos anos 70 nos EUA, e mesmo este produto, 

julgado por muitos como o mais antigo deste mercado, ainda possui dificuldades em 

anunciar que possui um sabor tão bom quanto a Coca Cola original. Exemplo disso foi o 

lançamento da nova Coca Zero, que argumenta até hoje “Zero calorias com todo o sabor 

da Coca Cola”.  
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Outro atributo negativamente co-relacionado e percebido pelos profissionais nos 

consumidores é o entendimento que produtos saudáveis são menos gostosos do que 

produtos não saudáveis. As raízes deste preconceito, segundo os profissionais, vêm da 

própria maneira como os produtos ditos saudáveis são tratados pela população. Produtos 

saudáveis seriam aqueles com pouca quantidade de gordura e representados 

principalmente pelas verduras, frutas e vegetais em geral. Estes produtos são 

considerados menos saborosos do que alimentos como frituras, carnes, carboidratos, 

doces e biscoitos. 

Um terceiro atributo negativamente correlacionado com impacto para o produto 

estudado nesta pesquisa é a relação entre industrializado e saudável. Segundo os 

entrevistados, há uma relação muito próxima entre o saudável e o natural. Desta 

maneira o industrializado é visto como menos saudável pela população. Eles mesmos, 

quando questionados sobre quais produtos são saudáveis, possuem dificuldades em 

dizer qualquer tipo de produto industrializado: 

“Eu tenho um pouco de preconceito com isso [produtos industrializados]. Eu acho que os 

orgânicos [são saudáveis]... a gente sempre apela um pouco para os orgânicos. Por exemplo, 

salada na minha casa é orgânico. Agora aquela coisa, Sadia, lasanha, é para quebrar um galho, 

quando tá sem empregada, não quer cozinhar, deixa sempre um ou dois pratos prontos, tipo, 

uma torta de frango da Sadia, uma lasanha, para quando apertou, tá lá. Mas é difícil....acho 

que tudo que é mais natural é mais saudável, de uma forma holística.” (Profissional da 

AlmapBBDO) 

“Eu tenho uma crença hoje que os produtos naturais são os saudáveis. Comida industrializada, 

por regra, é uma comida ruim.” (Profissional da Pandurata Alimentos) 

Uma vez que eles são membros da indústria alimentícia, tendem a informar que esta 

relação tem melhorado com o tempo, no entanto, pontuam que a inclusão de novos 

ingredientes mais saudáveis está vinculada a uma geração de valor para a empresa, ou 

seja, não é de interesse da indústria fazer uma modificação a não ser que ela traga um 

aumento de margem ou receita. 

Segundo eles, parte da população possui esta percepção, mas prefere consumir os 

produtos industrializados em função da facilidade que este produto oferece, por 
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necessitar de pouco ou nenhum tipo de preparo para ser consumido e, ainda, por 

oferecer a possibilidade de ser transportado mais facilmente para qualquer lugar. 

Com isso, há a tendência dos argumentos utilizados na comunicação de tentar 

privilegiar a questão de sabor ou facilidade de preparo do que criar argumentos de saúde 

para os produtos industrializados. Quando o fazem, acabam por focar um tipo específico 

de benefício, como no caso da margarina Becel. 

Desta maneira, os produtos industrializados não tentam rivalizar com os produtos 

naturais quanto aos argumentos de saudáveis. Há a preferência por se compararem 

dentro da sua própria classe de produto, ou seja, este biscoito é mais saudável do que 

aquele. Não há a tentativa de tentar comunicar que o biscoito é tão saudável quanto uma 

fruta. 

Os produtos industrializados saudáveis tendem a ser vistos pelos consumidores como 

“menos nocivos” dentro de sua própria categoria de produtos, ou aquele causador de um 

mal menor, como ter menos gordura, açúcar ou qualquer outro elemento. Isto fica claro 

no depoimento abaixo feito por um dos profissionais entrevistados sobre a margarina 

Becel: 

“....por percepção, eu acho que para mim [a margarina Becel] fez diferença. Se estou na 

gôndola, eu lembro [dos benefícios da Becel]. Se estou lá na gôndola de refrigerados 

[margarinas] eu acho que vai fazer menos mal. Não é remédio, mas pode me fazer menos mal” 

(Profissional da AlmapBBDO)

Este depoimento está alinhado à opinião de Zizek (2003) quando ele se refere aos  

produtos que comporiam um “hedonismo envergonhado”, ou um produto com menos 

substâncias nocivas, como o café sem cafeína ou o refrigerante sem açúcar.  

Desta maneira, pode-se concluir que, na atual visão do consumidor, ainda é preferível 

para as indústrias de alimentos focarem seus argumentos no sabor e praticidade com 

menos elementos nocivos, como um hedonista envergonhado, do que tentar trabalhar o 

argumento do saudável de maneira mais incisiva, uma vez que teria dificuldade em ser 

percebido pela população como um produto melhor do que alimentos naturais. 
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4.2. Como os profissionais entrevistados entendem a visão dos consumidores 

brasileiros sobre alimentos saudáveis 

Ao serem questionados sobre como a população brasileira pensa em alimentos 

saudáveis, os profissionais da publicidade rapidamente os dividem em dois grupos.  

Os primeiros são aqueles consumidores mais esclarecidos e que, segundo eles, possuem 

o conhecimento e a renda necessária para escolher os produtos de maneira instruída. O 

segundo grupo é formado pelas pessoas que pertencem às classes C e D da população, 

ou seja, possuem realidades e privações pelas quais as classes mais altas não passam e, 

por isso, acabam possuindo um comportamento diferente. 

Segundo os profissionais entrevistados, há uma parcela da população de renda mais 

baixa que se preocupa tanto com a saúde, quanto com a estética e relacionam isso à 

obtenção da informação: 

“Eu acho que a pessoa que cuida mais da alimentação, independe da classe econômica. Ela é 

uma pessoa mais consciente. Por exemplo, eu tenho 2 empregadas. Uma babá e uma 

empregada. A minha babá é mega consciente. Ela come aveia, cereais, super preocupada com o 

peso. Ela está preocupada em fazer exercícios, tem uma consciência maior da estética e da 

funcionalidade. Ela é mais gordinha. Do intestino, ela já operou, então sabe que tem que 

funcionar direito. A outra empregada não está nem aí, ela come bisteca à noite, então 

independe da renda, é muito mais da consciência e informação...” (Profissional da 

AlmapBBDO) 

�

Neste texto percebe-se que a pessoa citada que se preocupa com a estética e com a 

saúde parece possuir um maior grau de informação do que aquela que não se preocupa. 

Isso pode ser percebido através do fato da primeira ser “mais gordinha”, ou seja, ter que 

adquirir conhecimento para tentar manter-se em forma. A segunda fonte de informação 

pode vir de sua operação no intestino e, portanto, obter informações adicionais sobre 

nutrição e saúde através dos médicos que consultou neste período.  
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Quando forçados a escolher sobre qual apelo, a saúde ou a estética, seria o principal na 

hora da preocupação com a alimentação por parte dos consumidores brasileiros, todos 

os entrevistados acabaram por escolher a estética: 

“Acho que talvez o driver da estética fale mais alto, porque a indústria está bombando mais 

[fazendo mais propagandas] do que a indústria do saudável. Acho que a indústria da 

estética é mais forte, então o driver maior é a estética, mas uma coisa não está separada da 

outra.” (Profissional da AlmapBBDO) 

“Não como caloria para não engordar, não ficar feia, para não ser jogada fora, para o meu 

marido ainda ter alguma coisa comigo, em função da baixa auto-estima da mulher e a 

indústria da beleza. Este tipo de coisa ainda é um driver [importante] para a mulher e para 

a gente....” Profissional da Pandurata Alimentos 

“No caso de mulher, eu vejo ela muito mais preocupada com a parte estética, sempre 

pensando naqueles produtos com menos calorias, produtos mais light...” Profissional da 

Pandurata Alimentos 

Os depoimentos destes três entrevistados mostram que a preocupação com a estética, 

por parte dos consumidores brasileiros, ainda é mais relevante do que a saúde. As razões 

apontadas para isso é, primeiramente, que enquanto somente a indústria de alimentos 

anuncia o “saudável”, muitas outras indústrias, como a de higiene pessoal, cosméticos e 

moda, anunciam a “estética”. Com isso, os consumidores recebem muito mais 

informação deste argumento do que de outros. 

Outro ponto citado pelos entrevistados é a necessidade que as pessoas têm de se adequar 

aos padrões e, segundo um dos entrevistados, “ser amado”. A estética seria um dos 

fatores que ajudariam a romper as barreiras de aproximação entre as pessoas. 

Ainda segundo os entrevistados, outro fator que estaria influenciando os hábitos de 

consumo dos brasileiros de renda mais baixa é o acesso aos produtos industrializados, 

especialmente aos refrigerantes, biscoitos, snacks e comidas congeladas. Como eles 
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possuem um baixo nível de informação e acabaram de conquistar o acesso a estes 

produtos, estas pessoas tendem a consumi-los em excesso, ou a substituir refeições mais 

saudáveis por este tipo de alimento, que possuem um nível maior de gordura, açúcar e 

sódio que os alimentos que consumiam anteriormente.

Mas para os dias atuais, ao se confrontar o recém adquirido acesso, acima referido, com 

a literatura de Lipovetsky, pode-se inferir que esta população ainda se encontraria numa 

segunda fase de consumo. Esta população ainda estaria aproveitando o acesso que antes 

lhe era negado, e, por esta razão, não adquiriu a “responsabilidade” necessária para 

consumir eliminando os excessos. Nas palavras de Lipovetsky, ela ainda estaria 

aproveitando “os grandes banquetes” proporcionados pela indústria, sem se preocupar 

com as conseqüências maléficas de seus excessos. O aumento da obesidade na 

população brasileira, inclusive da obesidade infantil, seria, segundo os entrevistados, 

reflexos desta alimentação em excesso de bens industrializados. 

No entanto, atualmente, é possível afirmar que a população das classes C e D começam 

a ganhar acesso à cesta de produto diets e lights, uma vez que estas cestas vêm 

sistematicamente reduzindo seus preços em comparação com os produtos regulares. A 

informação do gráfico abaixo referenda esta afirmação:

Gráfico 2: Relação entre o preço de produtos diets e lights e produtos regulares 

Fonte: Índice Nielsen de Varejo – Total Brasil 

. 

O Gráfico mostra que atualmente os produtos das cestas Diet e Light se encontram, em  

média, 14% mais caros que as mesmas cestas de produtos regulares. Uma vez que estes 
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produtos chegaram a custar 25% a mais do que os produtos regulares, pode-se inferir 

que a população de classe mais baixa começa a possuir um acesso maior a este tipo de 

alimento.  

Dados de outras empresas de pesquisa que estudam o mercado parecem confirmar as 

informações dos profissionais entrevistados. Os consumidores de classe mais baixa 

estão conquistando acesso à renda. De acordo com pesquisa realizada pelo instituto 

Ipsos para a financeira Cetelem, que teve parte de seus dados disponibilizados para 

reportagem da revista Exame, apenas nos anos de 2005 a 2007 cerca de 23,5 milhões de 

pessoas passaram a fazer parte da classe C, com renda mensal entre 1.062 e 2.017 reais. 

Esta movimentação social faz com que produtos antes indisponíveis para estes 

consumidores passassem a ficar acessíveis (fonte: Revista Exame, Julho de 2008).  

No entanto, a informação e a educação demoram mais atingir esta classe. Uma pesquisa 

feita pelo Instituto Data Popular e disponibilizada no site HSM Online 

(www.hsm.com.br) informa que atualmente a média de tempo de escola são 12,7 anos 

na classe A, 10,5 anos na classe B e 7,7 anos na classe C. Se utilizando do tempo de 

educação como um indicativo do nível de informação, as classes que agora possuem 

acesso aos alimentos industrializados parecem possuir menor acesso à informação do 

que pessoas de classe A. No entanto, este cenário tende a mudar. O mesmo estudo 

aponta que quanto maior a idade da mulher, menor a diferença de escolaridade entre as 

classes sociais. Considerando que as jovens mulheres da classe C, 68,1% já possuem 

escolaridade maior que as mães, assim que essas mulheres forem envelhecendo, a 

escolaridade da classe C irá se aproximar daquelas das mulheres da classe A. Este é um 

indicativo que a informação deve, no futuro, acompanhar o aumento de renda e deixar 

os consumidores de classe mais baixa mais esclarecido no momento de fazer suas 

compras. 

A busca por produtos mais saudáveis, segundo os entrevistados, é um processo normal 

no desenvolvimento da indústria de alimentos, pelo qual também passaram os países 

mais desenvolvidos. Os consumidores brasileiros ainda demonstram um comportamento 

de conquista de acesso a estes bens e estão usufruindo da percepção de modernidade e 

sofisticação transmitidos pelos alimentos industrializados (Firat e Venkatesh, 1995). 

Uma vez que continuem ganhando acesso aos produtos diet e lights, estes consumidores 
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podem iniciar uma mudança no seu comportamento para a aquisição destes produtos, 

que possuem uma percepção de sofisticação e modernidade ainda maior em relação aos 

produtos normais.  

Uma visão muito particular que foi comentada pelos profissionais e também possuí 

amparo na literatura acadêmica foi um fator nomeado pelos entrevistados como “Lei da 

Compensação”. Segundo eles, os consumidores tentam balancear o consumo de 

alimentos mais calóricos com uma redução na quantidade consumida. Os consumidores 

se sentiriam culpados por terem ingerido certo tipo de alimento ou por ter consumido 

algo em excesso e experimentam uma sensação de culpa que os faz diminuir o consumo 

de certos tipos de alimentos, por determinado tempo. 

“...é tipo uma bola que gira junto [a culpa e a indulgência], então, a conscientização, a 

estética, a história de que a vida está difícil, então tem hora que você quer fazer uma 

indulgência, então você enfia o pé na jaca....A minha babá, por exemplo, é super consciente, 

mas tem dias em que ela vai e fala, ah, não...hoje eu quero [um alimento 

indulgente]....né...com toda a culpa do mundo, mas quero” Profissional da AlmapBBDO 

Este tipo de comportamento é visto na literatura, em especial, nos papéis indulgentes 

que a alimentação pode ter (Firat e Venkatesh, 1995), na culpa que as pessoas sentem ao 

consumir (Salecl, 2005) e no balanço harmonioso entre saúde e indulgência buscado 

pelas pessoas (Thompson e Troester, 2002). 

Pode-se concluir, a partir das narrativas feitas pelos profissionais, que parte dos 

consumidores brasileiros difere daqueles referidos pela literatura internacional, em 

função do menor grau de desenvolvimento do mercado nacional em relação aos 

mercados mais desenvolvidos estudados pelos outros pesquisadores. Como este perfil 

do consumidor foi traçado de maneira indireta, ou seja, através de relatos dos 

profissionais, os seus resultados não são comparáveis. No entanto, os indicativos destas 

diferenças de desenvolvimento e acesso à informação serão discutidos no tópico 

seguinte.  
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4.3. Tendências da comunicação do saudável para o Brasil e comparativo com 

países desenvolvidos na visão dos profissionais entrevistados. 

Os profissionais entrevistados conseguem discorrer sobre as diferenças entre o consumo 

de alimentos saudáveis no Brasil e países mais desenvolvidos destacando 

principalmente dois pontos, ou seja, o acesso à informação e o acesso ou hábito de 

alimentos já arraigados na população. 

Quanto ao acesso à informação, eles entendem que nos países desenvolvidos, 

principalmente na Europa e nos EUA, pelo menos parte da população já consome 

produtos mais saudáveis, especialmente pela conscientização que receberam como 

educação ou por terem acesso produtos mais saudáveis pelo poder aquisitivo que 

possuem. 

“Você vê que na Inglaterra tem lojas e supermercados só naturais. Outro dia eu quis fazer 

isso aqui [comprar produtos naturais] e tive que ir até a Água Branca porque tem uma 

feirinha [de produtos naturais] lá. Você vai no Pão de Açúcar, tem um pedaço [destinado à 

produtos naturais], mas lá tem supermercado só para isso. Tem muito mais linhas [de 

produtos] específicas para isso.” (Profissional da AlmapBBDO) 

A indicação de que existem redes de varejo específicas para produtos saudáveis mostra 

que a população já se desenvolveu de tal maneira que há consumidores que se 

alimentam exclusivamente deste tipo de produto. Em outras citações dos entrevistados, 

há comentários sobre como agora nos países desenvolvidos já estão chegando os 

produtos “nutracêuticos”, ou que você consome para evitar algum tipo de doença, em 

diversas categorias de produto, enquanto no Brasil eles estão presentes somente nas 

categorias de margarina, leites e iogurtes.  

Os entrevistados indicam que esta seria uma próxima evolução no mercado de 

alimentos, ou seja, uma terceira fase de desenvolvimento de alimentos industrializados. 

A primeira fase teria sido a fase da praticidade, onde a indústria diminuiu o tempo de 

preparo e facilitou o transporte de alimentos. A segunda fase seria a retirada de 
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matérias-prima nocivas como a gordura e os açúcares dos alimentos. A terceira fase será 

o oferecimento de alimentos que ajudem a manter a saúde, como um suplemento 

alimentar. 

Segundo estes profissionais, o Brasil ainda está começando a fase de percepção de 

produtos que tragam menos malefícios através do maior conhecimento da população 

sobre alguns termos que ainda eram desconhecidos do público em geral, como a 

contagem de calorias ou de gramas de gordura, o que já acontece em países 

desenvolvidos desde meados dos anos 80 (Ippolito e Mattios, 1994). 

Já o consumidor brasileiro estaria se beneficiando da alimentação saudável em função 

dos próprios hábitos de consumo de alimentos locais, como explicitado nas citações 

seguintes: 

“O próprio consumidor é mais instruído porque tem acesso à informação e consegue 

distinguir ainda mais. Hoje nos EUA você vê produtos que, vai num restaurante e você vê a 

quantidade de calorias que está ingerindo naquele restaurante, naquela comida especifica. 

Quer dizer, hoje existe uma preocupação maior... não que exista.... eu acho que o povo 

brasileiro tem um pouco disso da “saudabilidade”, até por ser um pais que tem bastante 

salada, que muita gente mora perto das praias, que tem esta preocupação com o bem estar. 

Agora, lá fora você tem mais este acesso a informação para poder de fato distinguir o que é 

um produto mais saudável e o que é um produto pouco saudável.“ (Profissional da 

Pandurata Alimentos) 

“Eu vejo assim, o Brasil, tem muita esta coisa de feira. Então eu acho o hábito da feira é 

um hábito saudável, porque pega muitos produtos frescos, produtos vindos direto da roça, 

da plantação, da agricultura. Então eu acho que o hábito de freqüentar feira é muito forte 

e mostra esta preocupação, mas também pelo custo beneficio. A feira é mais barata e tem 

produtos mais frescos.” (Profissional da AlmapBBDO)

Desta maneira, a opinião dos entrevistados mostra que eles acreditam que o brasileiro 

possui uma alimentação saudável, mas muito em função desta proximidade com o 

campo, de ser um país que possui uma agricultura forte e onde os produtos frescos são 

bastante acessíveis para a população.  Ainda segundo eles, é possível que o país consiga 

avançar rapidamente, uma vez que as pessoas tenham mais acesso à informação, pois 
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não é necessário ir para varejos exclusivos ou pagar mais caro para se ter uma 

alimentação mais saudável no Brasil, eliminando algumas barreiras que existiram  no 

passado em países desenvolvidos. 

O governo brasileiro, através do Ministério da Saúde e de suas agências reguladoras, 

parece atentar para isso e tentar através dos seus canais de comunicação, exaltar 

produtos naturais, frescos e tipicamente brasileiros como o exemplo do arroz e do 

feijão, citado anteriormente (figura 1). 

No entanto, entende-se que este tipo de anúncio por parte do governo pode não ter 

repercussão por outros meios de comunicação, uma vez que não é de interesse da 

indústria que as pessoas migrem seu consumo para produtos naturais em detrimento de 

produtos industrializados e, portanto, o argumento do saudável por ser natural possui 

uma dificuldade maior de serem reproduzidos pelos demais canais de comunicação, no 

caso a imprensa e a publicidade. 

Tendo estabelecido a maneira como os profissionais percebem o comportamento da 

população brasileira em relação aos alimentos saudáveis, seguiremos a dissertação 

discutindo os aspectos específicos da marca Bauducco e, posteriormente, do mercado 

em que a Maxi Goiabinha está inserida. 
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5. OS VALORES DA MARCA BAUDUCCO 

5.1. Origem e história 

A marca Bauducco surgiu junto com o seu principal produto, o panetone. O panetone é 

um bolo, de origem italiana, bastante consumido no Brasil na época de Natal.  A 

tradição do consumo do panetone foi trazida pelos imigrantes italianos ao Brasil e era, 

na sua origem, feito pelas próprias famílias ou por padarias.  Os primeiros panetones da 

Bauducco foram feitos desta maneira, numa padaria chamada Doceira Bauducco, aberta 

em 1952, que fabricava o panetone e outros produtos forneados tipicamente italianos 

como biscoitos champanhe, no bairro da Mooca, na cidade de São Paulo. 

A Doceira Bauducco cresceu e iniciou uma operação industrial na cidade de Guarulhos, 

no estado de São Paulo, em 1962. A empresa expandiu e aumentou o seu portifólio de 

produtos, lançando as torradas Bauducco. 

Em 1983, a empresa inaugurou a sua segunda fábrica e continuou  expandindo sua linha 

de produtos, agora com biscoitos wafers e amanteigados. Nessa época, a empresa 

entendeu que deveria procurar novos mercados consumidores através de produtos que já 

existiam e fossem conhecidos pelos consumidores, ou nas palavras de Massimo 

Bauducco, neto fundador:  

“Nossa vocação é produtos de forno e a gente não admite fazer nada que já não exista no 

mercado”. (Massimo Bauducco, neto fundador da Pandurata Alimentos) 

Em 1990 ocorreu a inauguração de  mais uma fábrica em Bonsucesso. No ano de 1999, 

a empresa tornou-se líder no mercado de bolos no Brasil e, um ano depois, inaugurou 

nova fábrica em Extrema, MG. Em 2001, a empresa adquiriu sua principal concorrente, 
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a Visconti, consolidando-se como líder no mercado de panetones, com mais de 70% de 

participação. 

No ano de 2008, criou uma joint-venture para a fabricação e distribuição dos produtos 

no Brasil da líder no mercado americano de chocolates, a Hershey´s. No mesmo ano de 

2008 a Pandurata fez uma associação com a indústria inglesa ABF e se tornou uma 

parceira para a distribuição dos achocolatados em pó Ovomaltine, no varejo brasileiro.

Do ponto de vista da construção do seu posicionamento, a marca Bauducco sempre foi 

muito ligada a épocas festivas, principalmente Natal e Páscoa. Atualmente a pilha de 

panetones nos supermercados passa a indicar que o Natal está próximo, tamanha a 

sinergia entre o produto, a marca e a época do ano.

Essa sinergia entre o principal produto da empresa e o Natal criou os primeiros traços da 

marca, transmitindo os mesmos sentimentos que a própria época do Natal: a 

importância de se estar próximo da família e de pessoas que se ama, o momento de 

relaxamento onde se podem comer coisas gostosas, a alegria das crianças e as trocas de 

presentes, os pratos e as tradições natalinas (fonte: pesquisas internas da Pandurata). 

Além do Natal outro fator preponderante para a formação da marca Bauducco é a sua 

história. A família Bauducco veio da Itália para o Brasil em busca de uma nova vida, 

assim como milhões de imigrantes. A marca possui esta relação principalmente pela sua 

história de propaganda, em que a história da marca é contada nos primeiros filmes como 

a saga da vinda do pai de Carlo Bauducco para o Brasil. 

Os produtos da Bauducco também ajudam a comunicar esta italianidade. Os tipos de 

produtos fabricados e a maneira “artesanal” como eles são apresentados para os seus 

consumidores reforça a história da marca que a receita é passada de pai para filho. 

A visão que os consumidores da Bauducco possuem da marca através das pesquisas de 

imagem de marca conduzidas pela empresa mostra a marca com valores como a 

simpatia, inovação, tradição familiar, gregarismo e alegria. A empresa tenta sintetizar 

estes valores através do seu slogan, que se mantém o mesmo desde 1997: “Da família 

Bauducco para a sua família”. 
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5.2. Posicionamento e Visão da marca Bauducco 

A marca Bauducco foi evoluindo ao longo dos anos. Essa evolução ocorreu através do 

lançamento de novos produtos e de uma unidade na sua comunicação e embalagens. 

Em razão do  tempo que a marca é trabalhada da mesma maneira, ela foi capaz de criar 

seus próprios símbolos. As embalagens sempre possuem um fundo amarelo sobre onde 

é colocado o logo em vermelho na parte superior esquerda da embalagem. Estes ícones 

e posicionamentos são protegidos legalmente e por vezes a empresa acaba por processar 

algum concorrente em função da utilização indevida deles. Estes ícones podem ser 

vistos nas figuras dos produtos abaixo: 

Figura 11: Embalagem do biscoito Wafer Maxi da Bauducco 

Fonte: Banco de Imagens Pandurata Alimentos 

Figura 12: Embalagem de biscoitos recheados infantis Gulosos Bauducco 

Fonte: Banco de Imagens Pandurata Alimentos 



78

Figura 13: Embalagem do biscoito Maizena Bauducco 

Fonte: Banco de Imagens Pandurata Alimentos 

Já a comunicação da marca, por manter uma unidade desde o início da campanha “da 

família Bauducco para sua família”, em 1997, também cria os seus ícones e padrões que 

já são reconhecidos pelos consumidores. 

Segundo os profissionais entrevistados, há uma “lente” Bauducco nos filmes da marca. 

O jargão “lente” é utilizado pelos profissionais de publicidade para dizer que os 

comerciais da marca, quando filmados, possuem o mesmo tipo de iluminação, 

enquadramento e perspectiva. No caso da Bauducco, a utilização de imagens mais 

amareladas e a ausência de cores fortes e vibrantes denota um evento mais antigo ou 

histórico, que é interpretado pelos consumidores em pesquisas da empresa como 

tradição e produtos artesanais.    

Figura 14: Imagem do filme “Espionagem Industrial” dos panetones Bauducco, 1997. 

Fonte: Banco de Filmes Publicitários da Pandurata Alimentos 
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A marca possui um personagem, o Sr. Bauducco, que aparece na grande maioria dos 

filmes e personifica a marca. Interpretado pelo ator Carlo Briani, O Sr. Bauducco é um 

imigrante italiano, bem-humorado, pai de família, trabalhador e empreendedor. Nas 

propagandas o senhor Bauducco está sempre preparando receitas familiares dentro de 

sua cozinha e o preparo dos alimentos é feito com muito cuidado e prazer.  

As características do Sr. Bauducco supra citadas são uma interpretação dos 

consumidores da marca em pesquisas qualitativas realizadas pela empresa. Estes 

consumidors ainda afirmam nestas pesquisas que esta percepção vêm do Sr. Bauducco 

trabalhando os ingredientes com as mãos, um gestual bastante utilizado nos comerciais 

da marca, e sua expressão de satisfação ao retirar os produtos do forno. 

Figura 15: Imagem do filme “Colomba”, das colombas pascais Bauducco, 2004 

Fonte: Banco de Filmes Publicitários da Pandurata Alimentos 
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Figura 16: Imagem do filme “Café da Manhã”, das torradas Bauducco, 2008 

Fonte: Banco de Filmes Publicitários da Pandurata Alimentos 

Outra relação de grande importância na história da marca é o relacionamento entre o Sr. 

Bauducco e o seu filho. Os enredos dos comerciais são criados para mostrar esta relação 

de pai e filho. O Sr. Bauducco é um pai atencioso, preocupado, motivador, que procura 

passar aquilo que lhe foi dado pelas gerações anteriores de sua família como um legado 

futuro, no caso, as receitas especiais e o dom de cozinhar. O filho do Sr. Bauducco é 

alegre, curioso, esperto, sonhador e respeitador. 

Figura 17: Imagem do filme “Carrinho”, dos biscoitos Bauducco, 1998. 

Fonte: Banco de Filmes Publicitários da Pandurata Alimentos 
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Figura 18: Imagem do filme “Carrinho”, dos biscoitos Bauducco, 1998. 

Fonte: Banco de Filmes Publicitários da Pandurata Alimentos 

Segundo os profissionais pesquisados, a ausência da mãe é proposital para que a 

consumidora que é impactada pelo comercial possa se projetar na situação retratada na 

publicidade, e nesta relação positiva entre pai e filho, que ela mesma gostaria de ter para 

a sua própria família. Esta seria uma das maneiras de realizar a ligação emocional entre 

a marca e os consumidores, neste caso mais fortemente a mãe, principal compradora dos 

produtos da Bauducco. 

A comunicação parece surtir o efeito desejado, já que as propagandas que possuem o Sr. 

Bauducco e seu filho como protagonistas são lembradas principalmente pelo público 

mais velho e que possui filhos, e associa as propagandas às lembranças de suas 

infâncias, ou ao crescimento do próprio filho (fonte: pesquisas internas Pandurata). 

Essa comunicação padrão da marca sofreu algumas alterações ao longo dos anos com o 

objetivo de modernizá-la e unir suas raízes italianas com a cultura brasileira. O 

resultado disso são as propagandas atuais da marca, onde os personagens principais e o 

ambiente tradicional são os mesmos, mas a porta da sua cozinha está aberta para os 

amigos brasileiros, além do conceito de preparo dos alimentos de forma artesanal, com 

carinho, ser apresentado como um momento mágico.  
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Figura 19: Imagem do filme “Café da Manhã”, das torradas Bauducco, 2008 

Fonte: Banco de Filmes Publicitários da Pandurata Alimentos 
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5.3. Imagem da Bauducco pelos seus consumidores 

As informações aqui colocadas foram extraídas de pesquisas qualitativas e quantitativas 

realizadas pela Pandurata Alimentos, para a marca Bauducco. Apesar do acesso aos 

materiais, por motivo de sigilo da empresa, não foi permitido reproduzir gráficos ou 

dados numéricos. Desta maneira, será feita uma descrição da imagem que os 

consumidores possuem da marca Bauducco. 

Primeiramente, é importante considerar que há uma distinção entre a visão dos 

consumidores nos períodos sazonais em comparação com os demais períodos. 

Especialmente no período compreendido entre Outubro à Março, ou do início das 

comunicações de Natal ao final da Páscoa, a marca possui bastante relevância e 

importância na visão dos consumidores. 

Nestas épocas do ano, a marca é percebida como líder do mercado de panetones e 

colombas e, desta maneira, os consumidores exigem dela a postura de líder, ou seja, 

cobram da marca uma inovação, exclusividade e prestígio. Como a marca é vendida por 

preços mais altos que seus principais concorrentes e se posiciona como o melhor 

produto do mercado, isso de fato é percebido pelas pessoas que descrevem a marca 

como prestigiosa, referência, saborosa e líder. Do ponto de vista mais emocional, eles 

vêem a marca como tradicional, gregária, próxima, presenteadora, justa e acolhedora. 

Estes adjetivos foram retirados das falas dos consumidores em pesquisas qualitativas. 

O que define a marca Bauducco para os seus consumidores é a percepção de mais 

cuidado, tratamento especial, um aspecto menos industrializado do que as outras 

marcas. Estas sensações fazem parte da racionalização dos consumidores através de 

ícones que são mostrados nas propagandas, no caso, os ingredientes escolhidos com 

cuidado e da receita ser passada de geração para geração e elaborada com carinho.  

Esta é uma percepção única desta marca e diferenciadora de suas concorrentes. A idéia 

de algo menos industrializado e feito com o carinho do “caseiro” não é comunicada de 
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maneira explícita pela marca, mas acaba sendo uma resposta do consumidor aos 

estímulos de comunicação e do portifólio de produtos. 

A marca também suscita uma imagem de magia e encantamento, principalmente em 

função da relação que possui com datas como o Natal e a Páscoa. A marca é vista como 

positiva por trazer valores importantes, como a família, a tradição, o respeito ao pai e 

aos mais velhos. Estes valores, segundo as consumidoras, são ensinamentos que 

gostariam de dar para os seus filhos. Desta maneira, a marca é vista também como um 

elemento que a ajuda a resgatar valores importantes que, ainda segundo as 

consumidoras, estão sendo esquecidos nos dias atuais. 

Os dados quantitativos disponíveis na empresa também são positivos. É realizada com 

certa regularidade uma pesquisa de “brand tracking”. Estas são pesquisas quantitativas 

de grande porte que pretendem monitorar o quanto está fixado no entendimento dos 

consumidores os atributos que a marca gostaria de passar, além de compará-los aos seus 

concorrentes. 

Estes estudos mostram que as associações da marca ficam próximas, quando não 

superiores, à  marca Nestlé, e bastante superior as demais marcas que competem no 

mercado de forneados, como a Triunfo, Pullman, Casa Suíça, Wickbold, Mabel, 

Marilan e outras ainda menos conhecidas, especialmente nos períodos de Outubro à 

Março. 

Já nos demais meses do ano, a marca é vista num patamar pouco inferior à marca Nestlé 

em alguns atributos e empatada com a Nestlé em outros, mas ainda a frente das demais 

marcas citadas. 

Esta avaliação é vista como positiva pelos executivos da empresa, uma vez que ser 

colocado num patamar de igualdade pelos consumidores à marca Nestlé é um fato 

relevante, dado o tempo de história da Nestlé no Brasil, a quantidade de produtos da 

marca utilizados pelas pessoas no seu dia a dia e as verbas de comunicação 

consideravelmente maiores do que aquelas da marca Bauducco. 
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5.4. O relato dos profissionais pesquisados sobre o posicionamento da marca 

Bauducco 

Os pontos de vistas dos profissionais foram contemplados nos demais tópicos deste 

capítulo. No entanto, uma vez que a visão pessoal dos entrevistados sobre a marca é 

bastante relevante, já que estes são os gestores da marca Bauducco, o assunto foi 

destacado  neste tópico específico para que o leitor possa  entender a marca diretamente 

a partir dos produtores das propagandas, sem o viés da visão do pesquisador desta 

dissertação. 

Ao serem questionados sobre o que é a marca Bauducco, as principais respostas foram : 

“...se fossemos desenhar os pilares da marca, seriam o toque pessoal, a origem italiana e o 

segredo da receita” (Profissional da AlmapBBDO) 

“Os da campanha: ingredientes selecionados, qualidade dos produtos, sabor, receitas especiais 

a questão do carinho, de oferecer o melhor produto para o consumidor” (Profissional da 

Pandurata Alimentos) 

“Ah, o cuidado na preparação, este carinho entre o pai e o filho, o cuidado com os ingredientes, 

a receita, o envolvimento de quem faz a receita, de quem cozinha o produto para oferecer 

realmente o melhor produto, o sabor, a fumacinha, a indulgência, o appettite appeal...” 

(Profissional da Pandurata Alimentos) 

“...seria uma marca de forneados, que traz uma receita especial e um cuidado pessoal de quem 

produz, que é o Sr. Bauducco.” (Profissional da AlmapBBDO) 

“As mãos, as mãos para caracterizar este toque não industrial, na verdade, estamos indo para o 

outro lado do industrial. Enquanto Nestlé está indo para o industrial, Sadia e todas as grandes 

marcas de alimentos, a gente vai para o artesanal. E o artesanal é representado pela figura do 

Sr. Bauducco e pelas suas mãos.” (Profissional da AlmapBBDO) 

“...para melhor contar esta história, a gente colocou uma história “vertical”, que é uma receita 

que ele tem que foi transmitida pelas outras gerações da família e sempre uma história vertical 

masculina, porque a gente imagina que a mulher do Sr. Bauducco, a mãe, quem quer que seja, 
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seja percebida pela própria dona de casa, ou seja, que ela se projete em ser aquela terceira 

pessoa para “fechar” a família. Então a gente sempre busca a ascendência masculina e a 

descendência masculina.” (Profissional da AlmapBBDO) 

“Existe um tom de magia, porque existe um segredo e a partir que existe um segredo existe 

uma magia. E este segredo é a receita.” (Profissional da Pandurata Alimentos) 
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6. O PRODUTO MAXI GOIABINHA DA BAUDUCCO  

Neste capítulo será destacado o mercado em que a Maxi Goiabinha está inserida, o seu 

posicionamento conforme definição da Pandurata Alimentos e o entendimento do 

consumidor pesquisado durante o desenvolvimento do produto. 
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6.1. O mercado de mono-porções no Brasil na visão dos executivos da Bauducco 

Tendo estabelecido as raízes da marca Bauducco, é importante entender as razões do 

lançamento do produto Maxi Goiabinha pela Bauducco. Para isso, é necessário entender 

o mercado em que ela está inserida, denominado comumente como “mono-porção”.

Mono-porção são produtos embalados numa porção suficiente para o consumo em 

apenas uma ocasião, por um indivíduo. A quantidade de produtos pertencentes a 

diversas categorias e embalados em mono-porções vem crescendo consideravelmente 

no Brasil e no mundo, segundo os entrevistados. 

A base teórica para este aumento de consumo parece vir da sensação de compressão do 

espaço e do tempo em que vivemos na atual sociedade (Harvey, 2005), além dos 

avanços dos meios de transportes levarem as pessoas a maior mobilidade e a realizarem 

um maior número de atividades (Lipovetsky, 2006). Tomando as palavras de um dos 

entrevistados,  “a vida está mais agitada”.   

Esta maior agitação leva à procura por produtos que sejam práticos, o que no mercado 

de alimentos se traduz por produtos que possam ser facilmente carregados e consumidos 

em qualquer lugar que se tenha necessidade. As porções embaladas individualmente são 

o grande exemplo deste tipo de alimento. 

Ainda outra característica do mercado de mono-porção é o valor baixo de desembolso. 

Uma vez que os produtos vêm em pacotes menores, apesar de normalmente possuírem 

um preço por quilo maior que os demais produtos, o valor do desembolso feito pelo 

consumidor é baixo. Desta maneira, o mercado de mono-porção permite a penetração de 

certos tipos de produtos nas classes sociais mais baixas. 

Sendo assim, os produtos embalados em mono-porções atingem tanto uma classe social 

mais alta, movida pela praticidade que estes produtos oferecem, como para uma classe 

mais baixa, que acaba tendo o acesso a categorias que antes normalmente não teriam, 

em razão do baixo desembolso. 
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O mercado de mono-porções foi separado em dois tipos de produtos pelos executivos da 

Bauducco. O primeiro grupo foi denominado “derivados da versão regular”. Este grupo 

compreende produtos que foram introduzidos no mercado em pacotes e porções maiores 

e, posteriormente, passaram a oferecer produtos individuais. 

O segundo grupo compreenderia os produtos que já foram criados exclusivamente na 

versão mono-porção. O quadro abaixo foi retirado de materiais internos da Bauducco e 

mostram quais produtos são pertencentes a cada grupo de classificação: 

Esquema 2: Divisão do mercado de mono-porção na visão dos executivos da Bauducco 

- Biscoitos        - barra de cereal 

- bolinhos        - barra extrusada 

- cookies                                                                              - bananinha 

- bolinho brownie...                                                             - trufas 

Fonte: Documentos Internos Pandurata Alimentos 

Os produtos descritos possuem entre suas características a versatilidade, o que se traduz 

como produtos que podem ser consumidos em diversas situações como no café-da-

manhã, entre as refeições, no lanche, antes ou após o esporte ou até substituindo 

refeições. Segundo os entrevistados na pesquisa, os consumidores vêem este produto 

como “coringa” e os carregam consigo para um consumo num momento de necessidade. 

Entre os principais produtos participantes deste mercado e concorrentes identificados 

pela empresa para o lançamento da Maxi-Goiabinha, destacam-se aqueles da marca 

Nutry. A marca Nutry foi  pioneira no mercado de mono-porções de alimentos com 

Mono-porções 

Exclusivos na versão 

mono-porção 

Derivados da 

versão regular 
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características de saúde. Primeiramente foram lançadas as barras de cereais, que são 

compostas por diversos tipos de cereais misturados a um xarope de glucose e extrusados 

para tomarem a forma de barras cortadas em mono-porção. Posteriormente, a linha de 

produtos da Nutry se desenvolveu com o lançamento de novos itens. 

Em seu desenvolvimento, é interessante se destacar dois lançamentos. O primeiro deles 

foi o produto Nutry Diet, sem a adição de açúcar e que, portanto, poderia ser 

considerado mais saudável do que os produtos originais. A segunda extensão de linha 

foi cobrir as barras com chocolate. Isto foi feito, segundo os executivos da Bauducco, 

em função das barras de cereais não serem vistas pelos consumidores como produtos 

saborosos. Ou seja, a barra era apenas uma maneira de matar a fome com um produto 

saudável, mas não trazia nenhuma característica de indulgência. Acrescentar chocolate à 

formulação foi a maneira encontrada pela Nutry de tentar trazer uma percepção de 

indulgência para os consumidores. Exemplos da linha Nutry são mostrados a seguir: 

Figura 20: Linha de produtos Nutry, 2004 

Fonte: www.nutry.com.br

A Bauducco entrou no mercado de mono-porções através do que foi classificado pela 

empresa como “derivados da versão regular”, ou seja, com a sua linha de biscoitos 

wafers e recheados embalados em quantidades próprias para o consumo individual e 

alcançou um significativo volume de vendas. Posteriormente, ela acabou lançando 

outros produtos exclusivamente no segmento de mono-porção, como os produtos 

cookies, pão-de-mel e bolinho tipo brownie, direcionados para o público adolescente e 

adulto. 
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Segundo os consumidores pesquisados pela Bauducco, produtos de mono-porção 

indulgentes são trabalhados há bastante tempo, especialmente no mercado de 

chocolates, biscoitos e bolos. Estes produtos são vistos pelos consumidores como sendo 

apropriados para serem utilizados como “pequenos presentes do dia a dia”, são 

convenientes para serem carregados para qualquer lugar e oferecem certo autocontrole, 

uma vez que a porção é individualizada e não há a necessidade de se controlar para 

parar de comer. A pessoa cessa o consumo quando a porção acaba (fonte: pesquisa 

qualitativa realizada pela Pandurata). Desta maneira, a necessidade de autocontrole se 

dá de maneira automática, sem a necessidade de esforço por parte do consumidor e, 

portanto, o ajuda a não sentir culpa após o consumo (Thompson e Hirshman, 1992; 

Salecl, 2005). 

Ainda segundo estes mesmos consumidores, os produtos mono-porção com apelo 

saudável são as barras de cereais, que oferecem a possibilidade de matar uma fome fora 

de hora com um produto que não causa dano para a saúde, no caso, com baixa 

quantidade de gorduras e açúcares e uma grande quantidade de fibras (fonte: pesquisa 

qualitativa realizada pela Pandurata). 

A partir desta definição dos consumidores, os executivos da Bauducco classificaram os 

produtos disponíveis no mercado em 2004 de acordo com estes dois critérios na matriz 

a seguir, sendo o eixo vertical uma graduação da classificação “indulgência” e o eixo 

horizontal uma graduação da classificação “saudável”: 
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Esquema 3: Classificação do mercado mono-porção na visão dos executivos da 

Bauducco a partir da definição dos consumidores 

Fonte: Documentos Internos Pandurata Alimentos 

O esquema acima foi utilizado pela Bauducco para localizar  o posicionamento ideal 

para o lançamento do produto Maxi-Goiabinha. 

Quanto à configuração do produto, os executivos da Bauducco identificaram uma 

lacuna no mercado brasileiro para um tipo específico de produto, ou seja, uma barra de 

biscoito assada e recheada. Este produto já havia sido lançado com bastante sucesso nos 

EUA e México e havia sido detectado pelos executivos da empresa também em alguns 

outros países da América do Sul. No mercado brasileiro, havia somente um produto 

com as mesmas características: a Goiabinha Piraquê. Apesar deste concorrente talvez  
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comprometer o ineditismo do conceito, a presença dele foi vista de maneira positiva 

pela empresa, uma vez que ela entendeu que com isso o seu produto teria uma 

referência no mercado e, portanto, facilitaria o trabalho de comunicar o que era o 

produto Maxi-Goiabinha para o consumidor.  
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6.2. Posicionamento do produto 

Para posicionar o produto, a Bauducco primeiramente traçou qual seria o público alvo. 

Considerando as tendências do aumento do consumo de mono-porções e a procura por 

alimentos mais saudáveis percebida naquele período, além do perfil do consumidor que 

estava adquirindo produtos do tipo mono-porção, a empresa entendeu que este produto 

seria consumido primariamente por jovens pré-universitários (15 a 17 anos), jovens-

adultos em fase universitária (19 a 25 anos) e por adultos (28 a 35 anos). Em comum, 

estes consumidores levariam uma vida agitada, com atividades variadas para serem 

realizadas durante o dia. Passariam grande parte do tempo fora de casa, entre uma 

atividade e outra, e teriam que se alimentar nos intervalos destas atividades. O 

transporte entre estas atividades seria feito ou dentro do seu próprio carro ou em 

transportes públicos, e gastaria uma parte relevante do seu tempo no trajeto de 

deslocamento entre as suas atividades (fonte: documentos internos da Pandurata). 

Para estes consumidores, a Bauducco entendeu que poderia oferecer as barrinhas 

assadas em práticas embalagens individuais e um saboroso recheio de goiaba, uma 

alimentação leve e saborosa, para ser consumida a qualquer hora (fonte: documentos 

internos da Pandurata). 

Este posicionamento estava calcado nos valores da marca Bauducco, a indulgência e o 

sabor, e ainda carregava atributos de outros produtos mono-porções que eram focados 

para este público-alvo, no caso, o apelo saudável das barras de cereais.  

Desta maneira, o produto ocuparia a seguinte posição no quadro desenhado pelos 

executivos da empresa: 
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Esquema 4: Posicionamento do produto Maxi-Goiabinha no mercado de mono-porção, 

segundo a visão dos executivos da Bauducco. 

Fonte: Documentos Internos Pandurata Alimentos 

A indulgência seria comunicada para os consumidores através da percepção da marca 

Bauducco e de seus outros produtos, que atuam num segmento de produtos gostosos e 

indulgentes.  

Os executivos da Bauducco entenderam que uma vez que toda a sua imagem está 

fundamentada em produtos indulgentes, o lançamento de um produto para competir no 

segmento de mono-porção deveria ter como argumento o sabor, pois a visão da marca 

pelos seus consumidores é a de produtos forneados de alta qualidade, caseiros e 
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gostosos. Com isso, foi decidido que a Maxi-Goiabinha deveria oferecer um sabor que 

pudesse ser percebido pelos consumidores como indulgente e com isso se posicionasse 

na parte superior deste eixo.  

A questão do saudável deveria ser comunicado pela formulação do produto. Por possuir 

como recheio a goiabada e, em razão de frutas serem vistas pelos consumidores como 

saudáveis, esta associação poderia ser positiva para o produto. 

No entanto, estava claro para os executivos da empresa que a questão do saudável seria  

um desafio para a comunicação com o consumidor. Primeiramente, o apelo da goiaba 

não era forte o suficiente para combater produtos que possuíam grãos e cereais na sua 

formulação. A marca Bauducco também poderia ser considerada contraproducente neste 

caso, pois ela não possuía associações que a ligasse com produtos saudáveis na 

percepção de seus consumidores. 

De qualquer maneira, o produto foi desenvolvido para caminhar no meio de dois 

mercados, ou seja, não seria tão indulgente como os biscoitos recheados, mas seria  

mais saudável; não seria  tão saudável como uma barra de cereais, mas seria  mais 

gostoso.  
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6.3. Avaliação dos consumidores sobre o posicionamento proposto por Maxi-

Goiabinha 

Antes do lançamento do produto, a Bauducco realizou uma seqüência de pesquisas de 

mercado para avaliar o potencial do produto e fazer ajustes em seu posicionamento e 

formulação para melhor agradar ao público. Os resultados apresentados aqui são 

oriundos de uma pesquisa qualitativa com a utilização de técnicas de discussão por 

grupos focais. Os resultados e conclusões são discutidos a seguir. 

Ao serem apresentados ao conceito e a foto do produto, os consumidores reagiram 

dizendo que este produto poderia ser classificado como ”uma sobremesa diferente“, 

”um bolinho assado com recheio”, ”um lanchinho”, ”um doce”, uma ”tortinha”.

O fato do produto ser assado levou os consumidores a comparar a barrinha com os 

demais produtos forneados, que são indulgentes por natureza. Desta maneira, o produto 

acabou sendo avaliado como distante do mundo do saudável e da barra de cereal.  

Ao serem confrontados com o sabor do produto, de goiaba, os consumidores mudaram 

um pouco a sua percepção e passaram a considerar o produto como “uma alimentação 

leve, para comer a qualquer hora”. Ou seja, o produto com o recheio à base de fruta foi 

considerado pelos consumidores como tendo o mesmo tipo de uso imaginado pelos 

executivos da empresa, portanto, como um alimento para ser consumido entre as 

diferentes atividades deste público consumidor. 

No entanto, ao serem informados que o produto é da Bauducco, as pessoas rapidamente 

voltaram a imaginar o produto dentro do mundo perceptual de Bauducco e sua relação 

com o panetone, com massa, o que reforçou a expectativa de um produto saboroso, na 

linha de “guloseima” e um produto “que engorda”. 

Desta maneira, a percepção da marca seria uma barreira que o produto teria que romper 

para ser visto pelas pessoas como os executivos da Bauducco gostariam. Outros 

argumentos teriam que ser desenvolvidos para que o produto pudesse conquistar o 

espaço de mercado desejado. 
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Outros sabores também foram testados nesta pesquisa, mas a percepção dos 

consumidores a respeito eram ainda mais distante do saudável. Um dos sabores testados 

foi o de banana com canela, que foi decodificado pelos consumires como algo ainda 

mais indulgente, fora do saudável e comparável às tortinhas de sobremesa do 

McDonald´s. Com este sabor, o produto seria consumido, segundo os consumidores, de 

uma maneira ocasional, como uma indulgência e posicionado próximo às categorias de 

chocolates e sobremesas. Desta maneira, a empresa optou por seguir em frente com o 

recheio de goiabada. 

O formato do produto, apesar de também ser uma barrinha,  foi visto como distante das 

barras de cereais em função do recheio. Segundo os consumidores, a barra de cereal, 

com seu formato compacto e com a visualização dos grãos, mostra uma imagem 

bastante forte e arraigada à questão da saúde. Além disso, como se vê os ingredientes ali 

aglomerados e pode-se perceber o corte da barra, o produto tem um toque artesanal e 

visto pelos consumidores como algo mais “natural” e, portanto, mais saudável. Os 

consumidores também reforçaram os ingredientes presentes no produto, como as frutas 

desidratadas e os benefícios de se consumidor este tipo de alimento, como as fibras. 

Já a Maxi-Goiabinha, por possuir massa, ser recheada e, principalmente, ser da 

Bauducco, levou os consumidores a imaginar este produto no mundo das massas, das 

guloseimas, do panetone e fez com que os consumidores descrevessem o produto como 

uma “diversãozinha”, para quando “se precisar de uma glicose”. 

Os consumidores afirmaram que não usariam o produto como um substituto de uma 

fonte alimentar, seria um produto para ser utilizado para depois de uma atividade 

esportiva, quando se precisa de açúcares para repor o que foi queimado com os 

exercícios. Outros consumidores ainda usariam o produto para consumir depois de 

festas, para diminuir o efeito do álcool. 

A avaliação não é de todo negativa, já que os consumidores imaginaram locais de 

consumo para o produto, gostaram da praticidade da embalagem que, segundo eles, 

poderia ser levada para qualquer lugar e afirmaram que estariam inclinados a comprar o 
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produto. No entanto, não o viram como substituto para a barra de cereais. O produto foi  

comparado mais a produtos como bolinhos e biscoitos doces. 

Como conclusão da pesquisa, pode-se dizer que os consumidores se relacionaram com a 

categoria de mono-porções numa combinação entre valores de indulgência, de satisfazer 

seus impulsos, com valores de utilidade, satisfazendo a necessidade de conveniência. 

Desta maneira, tem-se um primeiro grupo de produtos  objetos de desejo, associados ao 

apelo da carência, sendo consumidos especialmente pelo prazer que  proporcionam e 

por trazer um prazer imediato, atendendo, inclusive, a certa “urgência emocional”, 

como descrita por alguns consumidores. Os produtos desta categoria são especialmente 

representados pelos chocolates, mas também estão próximos deste grupo os bolinhos e 

os biscoitos doces do tipo “cookies”. 

Um segundo grupo seria o das necessidades de conveniência, ou seja, algo que ajudaria 

na remoção do desprazer da fome “fora de hora”, desta maneira tendo uma função mais 

alimentícia e com alguma preocupação nutritiva por parte dos consumidores. Neste 

grupo enquadram-se as barras de cereais e biscoitos salgados como o Club Social. As 

barrinhas estariam presentes neste grupo na avaliação do pesquisador que conduziu a 

pesquisa qualitativa com os consumidores, apesar de serem vistas, por parte dos 

entrevistados, como um produto indulgente. 

O quadro a seguir indica como os consumidores percebem esta categoria. Em destaque 

encontra-se o produto testado pela Bauducco: 
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Esquema 5: Mapeamento da categoria de mono-porção sob a ótica dos consumidores 

pesquisados pela Pandurata Alimentos 

Fonte: Pesquisa realizada pela Pandurata Alimentos 

Ao analisar o esquema percebe-se que os consumidores consideraram o produto como 

tão indulgente como um cookie ou um bolinho, o que é positivo por ser a presença de 

indulgência um dos objetivos do lançamento do produto. No entanto, é visto distante 

das barras de cereais no quesito “saudável”. Esta percepção era considerada preocupante 

pelos executivos da empresa, pois na sua percepção e de acordo com os consumidores, a 

marca Bauducco teria dificuldade de comunicar este tipo de atributo. 

  

O que foi avaliado positivamente é que, em parte, o produto já era percebido pelos 

consumidores como foi desenhado para ser percebido, ou seja, como um “meio do 

caminho” entre a indulgência dos biscoitos e a saúde das barras de cereais. 
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 Este era o posicionamento ideal para o produto, uma vez que poderia ser percebido 

como algo indulgente, porém sem a culpa associado ao consumo excessivo de produtos 

tipicamente indulgentes.  
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6.4. Razões e preocupações na decisão do lançamento

As pesquisas realizadas pela Bauducco mostraram que o produto possuia potencial, 

principalmente em função de estar presente no centro de uma tendência importante, a de 

mono-porção, que conforme dito anteriormente poderia cumprir duas funções. 

A primeira função era de ser um produto moderno, para ser consumido por qualquer 

pessoa em qualquer lugar e que teria facilidades de ser levado com os consumidores 

para onde fosse necessário. Os produtos mono-porção já haviam sido lançados pela 

Bauducco e mostravam um grande potencial de sucesso. 

A segunda função era ser um produto com baixo desembolso, que poderia atrair 

consumidores de classes mais baixas para a marca Bauducco. 

O produto ainda estava próximo da tendência de alimentos mais saudável, aqui 

exemplificados pelas barras de cereais, componentes de um mercado que passa por 

grande crescimento e ainda não mostra sinais de maturidade. Os próprios fabricantes de 

barras de cereais demonstravam que seus produtos precisavam de um apelo mais 

indulgente e à sua maneira faziam isso, lançando produtos com chocolate e sabores 

diferenciados. 

Ainda contou para este lançamento o sucesso de produtos similares à Maxi-Goiabinha 

no mercado mexicano e americano, como Nature Valley, Kellogg´s Nutri Grain e 

Dreyer´s Fruit Bar. O mercado americano é um mercado referência para o restante da 

América Latina e inovações que são bem sucedidas nos EUA naturalmente possuem 

uma grande chance de sucesso em mercados como o Brasil. 

Todas as tendências pareciam indicar que o produto poderia ser um sucesso. No entanto, 

um grande empecilho a ser resolvido era a questão da marca. Os produtos da Bauducco 

eram naturalmente visto pelas pessoas como indulgentes e pouco saudáveis. Desta 

maneira, os consumidores poderiam ter dificuldades em entender como a Bauducco 
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poderia fazer produtos com apelos saudáveis, uma vez que toda a sua imagem de marca 

é focada em produtos forneados indulgentes. Outro problema seria entender como os 

consumidores classificariam este produto numa situação real de mercado. Quando 

apresentados ao produto pela moderadora das pesquisas, eles entendiam o conceito e 

conseguiam se posicionar, mas ao ser colocado no mercado este produto não teria a 

mesma atenção e racionalização por parte das pessoas e, portanto, poderia ser 

classificado de maneira diferente daquela que a empresa gostaria. Ainda, havia o risco 

das pessoas não entenderem a utilidade do produto, e com isso, ignorá-lo nas gôndolas. 

No entanto, uma vez que havia uma clara abertura de mercado, a empresa optou pelo 

lançamento e imaginou que os problemas levantados pudessem ser resolvidos pelas 

peças publicitárias que acompanhariam o lançamento, as quais serão descritas a seguir. 
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7. MAXI GOIABINHA DA BAUDUCCO – CAMPANHA DE COMUNICAÇÃO 

A campanha da Maxi-Goiabinha deveria conseguir posicionar o produto na cabeça dos 

consumidores. Este posicionamento era de um produto primeiramente saboroso, mas 

também  com um toque de saúde em função da presença da goiaba na formulação. Ele 

deveria ser percebido como uma opção entre a indulgência sem saúde dos biscoitos 

recheados e da saúde sem indulgência das barras de cereais. 

No entanto, segundo as pesquisas, o objetivo da indulgência parecia mais simples de ser 

resolvido, uma vez que a marca Bauducco estava muito bem inserida neste segmento. O 

desafio, portanto, seria levar as características saudáveis para o produto. 
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7.1. Principais envolvidos e processo de criação 

O processo de criação é sempre desencadeado por uma empresa anunciante. Ele vem da 

necessidade de comunicar algo para o consumidor, como um novo produto, um novo 

benefício para um produto existente, a manutenção de comunicação para a continuidade 

de conhecimento de um produto, o lançamento de uma promoção, ou seja, motivos que 

necessitem de uma comunicação direta entre a empresa e seus consumidores. 

Campanhas de comunicação de massa normalmente possuem altos custos de veiculação 

e produção dos comerciais. Grandes equipes são contratadas para poder reproduzir as 

idéias desenvolvidas pelos publicitários. Estas equipes incluem atores, fotógrafos, 

cinegrafistas, figurinistas, diretores, músicos, figurantes, finalizadores, produtores, entre 

outros profissionais que são necessários para produzir um filme publicitário ou um 

anúncio de mídia impressa. 

Além dos altos custos, as campanhas de comunicação de massa atingem um grande 

número de potenciais consumidores e, desta maneira, possuem um alto impacto para a 

percepção da imagem da marca por parte destes consumidores. Qualquer mensagem que 

não esteja de acordo com o posicionamento da marca possui o risco de confundir o 

consumidor e fazer com que ele tenha percepções sobre a marca em questão que não são 

desejáveis pelos executivos das empresas. 

Por estes fatores, o processo de briefing da campanha e aprovação da mesma, 

normalmente é feita por pessoas mais seniores dentro das organizações. Briefing é um 

documento elaborado pela a empresa anunciante que contém as diretrizes e objetivos 

que devem ser alcançados pelo produto a ser anunciado. No caso específico da Maxi-

Goiabinha, o briefing foi liderado pelo Gerente de Marketing, acompanhado pelo 

Diretor de Marketing da empresa. O Gerente de Produto responsável pela linha 

normalmente participa do processo para passar informações mais detalhadas sobre o 

produto, contribuir com alguma visão única a respeito do segmento e também para 

conhecer o processo e se desenvolver como profissional. 
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Na agência, este briefing é recebido por um diretor de atendimento e um diretor de 

planejamento. Estes são os responsáveis por transmitir ou decodificar os objetivos da 

empresa, os quais podem incluir aumento de volumes e rentabilidade, por exemplo, num 

argumento publicitário que possa ser trabalhado pela área de criação. Este trabalho 

aproxima a linguagem técnica de produtos aos termos comuns utilizados pelos 

consumidores de modo geral. 

Esta decodificação feita pelos diretores de atendimento e planejamento gera um novo 

briefing para ser enviado para o departamento de criação da agência. Os “criativos” são 

as pessoas que efetivamente irão fazer os roteiros dos filmes publicitários, irão criar os 

anúncios de revista e outros materiais que fazem parte da campanha. 

Para estudar como se deu a criação desta campanha, todas os participantes deste 

processo de criação foram ouvidos na elaboração desta dissertação, conforme lista de 

entrevistados apresentados na introdução deste trabalho. Estas pessoas foram ouvidas 

em pesquisas qualitativas e suas opiniões foram analisadas e incluídas nas discussões 

que se seguem. 
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7.2. Briefing e objetivos da campanha 

Segundo os entrevistados, os objetivos da campanha da Maxi Goiabinha eram 

posicionar o produto da seguinte maneira: indulgente como um biscoito recheado e 

saudável como uma barra de cereais. 

Os executivos da Bauducco inferiam que as barrinhas de cereais comumente disponíveis 

no mercado possuíam um sabor que não agradava grande parte dos consumidores, os 

quais  consumiam os produtos apenas por ser a única opção supostamente saudável para 

aplacar a “fome fora de hora”. Segundo um executivo da empresa, o objetivo da 

campanha era: 

“Comunicar que era uma barrinha diferente das barrinhas tradicionais. Comunicar que 

era uma barrinha que tinha muito mais sabor do que as outras, que você não comia porque 

tinha que comer, porque era mais saudável.“ (Profissional da Pandurata Alimentos) 

De fato, como visto no capítulo anterior, os próprios consumidores em pesquisas 

qualitativas julgavam que os produtos de barras de cereais eram pouco indulgentes, 

mesmo aqueles que continham chocolate na sua formulação. Os próprios testemunhais 

da pesquisa concluem que, apesar da inclusão do chocolate, ainda assim é difícil julgar 

indulgente um produto que não foi desenvolvido para tal. 

O desafio de se comunicar indulgência com saúde é bastante conhecido dos 

publicitários, uma vez que os próprios entrevistados dizem que desde o lançamento dos 

produtos diet e light, esta é uma necessidade solicitada pelas empresas. No entanto, é 

entendido que é difícil para os consumidores fazerem esta relação. 

Conforme já citado anteriormente, o briefing pede a comunicação de dois atributos 

negativamente co-relacionados (Keller e Machado, 2006) comumente encontrados no 

mercado de alimentos: o sabor e a questão do saudável.  
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A imagem da marca Bauducco, de produtos indulgentes, relacionados ao panetone e à 

data do Natal e a própria configuração do produto fazia com que a comunicação da 

indulgência para o consumidor fosse natural e esperada de um produto desta marca. No 

entanto, a marca Bauducco e o produto não ajudavam muito a comunicar a questão do 

saudável. A visão do produto pelos seus consumidores era que ele era uma “tortinha”, 

produzido a partir de uma “massa assada” e, portanto, diferente da formulação dos 

produtos ditos saudáveis. 

Qualquer comparação em termos de saúde com as barras de cereais seria prejudicial 

para a Maxi-Goiabinha, já que esta é uma categoria fortemente relacionada ao mercado 

de saudável e possui todos os ingredientes e ícones para ser percebida como tal. 

Contudo, a idéia da Bauducco era tentar ainda comunicar algo de saudável neste 

produto, conforme entendimento da agência ao receber o briefing. O benefício 

encontrado e que poderia trazer este efeito era o fato do produto ter baixa quantidade de 

calorias:  

“Era, justamente, falar de indulgência com baixa caloria. Era um 2 em 1. Justamente para 

posicionar o produto dentro destes segmentos, ou concorrendo com estes dois segmentos, 

mas tendo vantagem competitiva frente aos dois...” (Profissional da AlmapBBDO) 

Esta vantagem competitiva entre os dois se daria com o seguinte raciocínio:  

1) Maxi-Goiabinha Bauducco é mais indulgente do que as barras de cereal 

pelos seguintes argumentos: 

a. Massa assada 

b. Recheio Cremoso 

c. Marca Bauducco 

2) Maxi-Goiabinha Bauducco é mais saudável do que biscoitos recheados pelos 

seguintes argumentos 

a. Recheio de goiabada em vez de  de recheios à base de gordura 

b. Menor percentual de açúcar e gorduras 

c. Menor quantidade de calorias 
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Desta maneira, o produto procurava criar um terceiro mercado, para não competir 

diretamente nem com biscoitos recheados, nem com barras de cereais ou pelo menos ter 

argumentos relevantes em ambos os mercados, sem de fato se posicionar como um 

substituto a um deles. A pessoa que ainda procura por um produto extremamente 

saudável iria permanecer consumindo a barra de cereais, assim como um consumidor 

que quer uma indulgência ainda permaneceria consumindo biscoitos recheados 

O consumidor da Maxi-Goiabinha deveria ser aquele que  busca diminuir a culpa de 

consumir um produto indulgente, como os biscoitos recheados, entre as refeições, ou 

aquele que procura algo que seja mais saboroso do que as barras de cereais, ainda que o 

produto não proporcione toda a sensação de saúde da barra de cereais. 

Outro pedido do briefing foi a inclusão do público-alvo do produto, que no caso era um 

pouco diferente do publico alvo da marca Bauducco em si. O público alvo da marca 

Bauducco é descrito pelos executivos da companhia como: 

“Ah, família, especialmente para o consumo dentro de casa, classe ABC, ambos os sexos, 

acho que a mãe.” (Profissional da Pandurata Alimentos) 

Já para a barrinha, o mesmo executivo classifica o público alvo como: 

“O publico mais jovem, mas não o adolescente, mais o pós adolescente, o jovem adulto,” 

(Profissional da Pandurata Alimento) 

Esta mudança no direcionamento da campanha, no caso de tentar retratar o público-alvo 

do produto, era uma mudança na maneira que a Bauducco costumava comunicar e 

poderia trazer uma mudança no tom da comunicação e no próprio ambiente em que se 

passa as propagandas, no caso, na vila ou na casa do Sr. Bauducco. Para incluir o 

público alvo na campanha, seria preciso alterar os códigos de comunicação utilizados 

pela Bauducco. 
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Os próprios profissionais da agência de propaganda questionaram esta mudança de 

comunicação. No entanto, a empresa julgava que era necessário utilizar de códigos já 

estabelecidos no mercado de “saudável” como referência para este produto. Esta 

preocupação veio em função dos executivos da empresa acreditarem na facilidade que a 

Bauducco possui em comunicar indulgência, da mesma maneira, na dificuldade em que 

ela teria em passar os ícones do saudável neste produto. Nas palavras de um executivo 

da agência de propaganda: 

“Mas a preocupação de retratar o público era tão grande, por ser um produto mais jovem, ser 

um produto mais moderno, porque é um produto que está indo ao encontro de uma 

necessidade de todo mundo, que é baixa caloria.” (Profissional da AlmapBBDO) 
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7.3. Estímulos identificados pelos profissionais na criação da campanha 

Um dos principais estímulos utilizados para a criação dos comerciais é o próprio 

briefing. Ele é o principal guia da criação uma vez que determina os objetivos que 

devem ser alcançados e  os concorrentes e público alvo da comunicação. 

No entanto, o briefing indica apenas o direcionamento que a empresa gostaria de seguir 

com a publicidade. O enredo, tom, situação, cenário e personagens são criados pela 

própria agência de comunicação. No caso da Maxi-Goiabinha da Bauducco, foi 

solicitado que a comunicação se utilizasse de apelos comumente utilizados para 

comunicar saudável e, com isso, a equipe de criação da AlmapBBDO foi buscar 

referências em outras propagandas, anteriores à campanha da Maxi-Goiabinha, para 

entender como estava sendo feita a comunicação do saudável. Duas campanhas foram 

citadas pelos criativos: Ades e Clight. 

Ades é um suco misturado com leite de soja que se apóia em alguns conceitos que 

podem ser considerados saudáveis, como não ter colesterol, não ter lactose e, portanto, 

ser apto para ser considerado uma bebida saudável. Como o produto é à base de soja,  

não possui uma ligação direta com indulgência ou mesmo sabor. Desta maneira, o suco 

de frutas entra como um elemento que traz um apelo de sabor e isto é trabalhado nas 

propagandas da marca. A seguir estão dispostos figuras de cenas do filme publicitário 

de Ades para entendimento dos elementos utilizados:
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Figura 21: Imagem do filme de Ades, 2001 

Fonte: Arquivo da Propaganda 

O enredo do filme faz relação com pessoas que possuem vidas atribuladas e, portanto, 

precisam de alimentos que possam ser consumidos em qualquer lugar e que não 

prejudiquem a saúde. O fator saúde é mostrado nos comerciais como alvo de 

preocupação, pela necessidade de se alimentar fora de hora e em função do estresse do 

dia a dia. 

Este argumento se apóia em tendências detectadas pelos estudos acadêmicos aqui 

citados, como a necessidade de se conseguir balancear, através dos alimentos, os 

estresses da vida moderna (Luomara, Paasovara e Lehtola, 2006). 

A expressão “sem colesterol” aparece para afirmar os benefícios do produto. O 

consumidor pode ver este argumento como sendo algo diferenciador do produto em 

relação aos seus concorrentes. No entanto, não o é, pois qualquer tipo de suco natural 

não possui colesterol. Mas o consumidor pode ver este tipo de argumento como um 

diferencial, uma vez que não possui o conhecimento necessário para fazer estas 

relações. 
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Este tipo de ação é comum ao se buscar argumentos para suportar que o produto é 

saudável, contudo,  não se pode  dizer que os efeitos sejam  negativos para o 

consumidor. A campanha está fazendo uma conexão entre ausência do colesterol com 

saúde e isso tende a aumentar a preocupação dos consumidores com produtos que 

contenham ingredientes que possam aumentar o seu colesterol. Assim, pode-se 

considerar que haja  algum tipo de aprendizado neste tipo de argumento ou, pelo menos, 

que a atenção em relação aos problemas causados pelo colesterol sejam intensificados, 

em função deste tipo de campanha. 

Figura 22: Imagem do filme de Ades, 2001 

Fonte: Arquivo da Propaganda 

�

�

A campanha possui uma série de imagens de pessoas com corpos esteticamente dentro 

dos padrões desejados, para que o consumidor possa fazer uma relação entre a saúde, a 

boa aparência e o produto. 
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Figura 23: Imagem do filme de Ades, 2001 

Fonte: Arquivo da Propaganda 

Nesta imagem, percebe-se o uso de criança. A presença de crianças denota além de um 

produto saudável, um produto que não causa nenhum outro tipo de dano. O uso de 

produtos infantis por adultos pela razão de “agredirem menos” o organismo é um 

fenômeno comum  em produtos de consumo, como a própria resposta de um dos 

entrevistados nos mostra: 

“O obstreta recomenda que mulher grávida não tome guaraná ou coca light por causa do 

aspartame, então comer por aí, não faz bem.” (Profissional da AlmapBBDO) 

Pode-se argumentar que se um profissional adota este tipo de postura, um consumidor 

médio, que possui menos contato com os meandros da comunicação e marketing de 

empresas, também será influenciado pelo mesmo tipo de raciocínio. 
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Figura 24: Imagem do filme de Ades, 2001 

Fonte: Arquivo da Propaganda 

A figura mostra a foto do produto com o que é chamado no meio publicitário de  uma 

cena de “appetite appeal”, por  apresentar  o produto de uma maneira que cause um 

desejo de consumo. A figura também é acompanhada do texto “Muito Sabor” para 

reforçar ainda a indulgência e sabor do produto. 
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Figura 25: Imagem do filme de Ades, 2001 

Fonte: Arquivo da Propaganda 

A última cena da propaganda tenta conciliar os dois conceitos: saúde e sabor. Neste 

caso, o produto, por suas características de possuir em sua formulação soja e suco de 

frutas, parece transparecer mais o saudável do que o saboroso. De qualquer maneira, por 

tentar conciliar os dois atributos, a cena  pode servir como referência para a campanha 

da Maxi-Goiabinha. 

Outro comercial  citado como referência foi a campanha de Clight. Trata-se  de um suco 

em pó da Kraft Foods que, por não possuir açúcar na formulação, utiliza os atributos de 

ser mais saudável do que os demais produtos da categoria. Este tipo de afirmação para o 

produto em questão é bastante discutível, uma vez que sucos em pó praticamente não 

possuem fruta, mas sim uma grande quantidade de aromatizantes e corantes. Em função 

da ausência de açúcar e caloria, Clight adota o posicionamento de “viver sem culpa”. 

Esta afirmação parece vir em sintonia com as teorias propostas pelos autores que 

exploram o contexto contemporâneo, em especial Salecl (2005). 
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O texto abaixo foi retirado da locução dos comerciais de Clight: 

“Clight convida você a viver sem culpa. Porque você não tem culpa se fez chapinha e 

choveu. Não tem culpa se ainda não achou o homem da sua vida. Gostoso é viver sem 

culpa. Beba Clight. Zero açúcar, zero culpa.” (Fonte: Locução do comercial da Clight, 

2001. Transcrito pelo autor.) 

Figura 26: Imagem do filme de Clight, 2004 

Fonte: Arquivo da Propaganda 

A imagem retirada do comercial mostra a embalagem de Clight em meio a frutas e água. 

Os consumidores quando observam este tipo de imagem tendem a imaginar coisas 

refrescantes em função da água em movimento e, apesar de não afirmar isso 

textualmente na propaganda, a simples presença das frutas pode remeter o produto aos 

atributos naturais ligados às frutas. 

Vale também ressaltar o uso da palavra Zero, para remeter à ausência de açúcar e 

calorias, como argumento que se não há açúcar, não há culpa. Esta tendência da 

utilização da palavra zero esta se tornando cada vez mais presente, tendo sido utilizada 
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por outras categorias de produtos, como refrigerantes. A palavra zero passou a ser 

entendida como um sinônimo de Diet em alimentos, a partir do lançamento da Coca 

Cola Zero, que foi feito no mesmo ano do lançamento da Maxi-Goiabinha. 

A imagem a seguir mostra a relação entre o sabor e a questão do zero, referendando que 

este produto tem  todo o sabor da coca, com zero caloria. 

Figura 27: Anúncio de revista do lançamento da Coca Cola Zero, 2004 

Fonte: Press Release de Coca Cola Zero, liberado para uso da imprensa, www.cocacola.com.br 

O texto a seguir foi retirado de um testemunho de Ricardo Fort, diretor de marketing da 

Coca-Cola, disponibilizado para a imprensa por um press release na época do 

lançamento: 

“Coca-Cola Zero proporciona o sabor inigualável de Coca-Cola, só que em uma versão 

zero açúcar. Com esse novo produto, tornamos ainda mais completa a linha de produtos da 

marca Coca-Cola, que dá mais opções aos consumidores” (Ricardo Fort, Diretor de 

Marketing da Coca-Cola Brasil.) 
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O zero inicia uma fase da “contagem” do nível de açúcar, e consequentemente, dos 

efeitos nocivos que o açúcar causaria. Estes três exemplos obtidos de empresas 

multinacionais de grande porte, parecem nos mostrar que as pessoas já estariam aptas a 

entender a relação do nível de açúcar com calorias e como isso poderia afetar a saúde e 

a aparência do corpo. 

Com estes estímulos, a equipe de criação avançou para a criação da campanha da Maxi-

Goiabinha da Bauducco. 
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7.4. Filmes e anúncios veiculados por Maxi-Goiabinha – a influência do briefing e 

das demais campanhas 

Nos tópicos anteriores foi possível analisar quais eram as solicitações da empresa e 

quais propagandas estavam no ar naquele momento que serviram de estímulo para a 

criação da campanha da Maxi-Goiabinha. A seguir, serão tratados os aspectos 

relacionados à embalagem do produto e às peças de comunicação da campanha. 

Figura 28: Embalagem do produto Maxi-Goiabinha, 2004. 

�

Fonte: Banco de Imagens Pandurata Alimentos.

Segundo os executivos da empresa, o nome do produto “Maxi-Goiabinha” foi escolhido 

por decodificar de maneira simples como o produto era percebido pelos consumidores 

nas pesquisas realizados pela empresa. Pelo seu recheio e pela sua relação com um 

produto anterior, a “Goiabinha Piraquê”, os consumidores naturalmente o chamavam 

assim. A designação “Maxi” veio para traduzir a questão de o produto ser uma barrinha, 

ou seja, ter um tamanho unitário maior do que os biscoitos tradicionais. Outro objetivo 

do nome “Maxi” é traduzir também uma maior quantidade de produto. Desta maneira, 

“Maxi” vêm para designar a indulgência de ter muito recheio e a saciedade 

proporcionada pelo tamanho do produto, enquanto “Goiabinha” é uma designação usual 

do produto pelos seus próprios consumidores.   

É importante observar a embalagem da Maxi-Goiabinha para que se possa entender qual 

é o peso de cada elemento, pois estes são indicativos das necessidades que a empresa 

tem a comunicar. 
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Ao olhar a embalagem nota-se a importância de se mostrar o produto inteiro na 

embalagem. Segundo os executivos da Bauducco, isso era importante, pois o formato do 

produto era diferenciado, sendo necessário mostrar isso para as pessoas. O canto 

superior esquerdo segue o padrão de comunicação visual dos demais produtos 

Bauducco. Há dois argumentos expostos na embalagem: “com polpa de fruta” e “fonte 

de fibras”. Estes seriam os dois argumentos iniciais de comunicação e tentariam trazer 

para o produto uma aura de saudável. Da mesma maneira, as frutas mostradas ao redor 

do produto visam  demonstrar que o produto possui estas frutas frescas e, portanto, seria 

natural e saudável, assim como visto na figura da propaganda de Clight. 

Ao se levar o briefing para a criação, no entanto, um novo argumento foi encontrado, no 

caso a contagem de calorias. Segundo os profissionais envolvidos no processo: 

“Surgiu assim, fomos lá na Almap passar o briefing e tínhamos todos os produtos ali, 

começamos a degustar para passar o que era o produto para a criação, porque ninguém 

tinha provado ainda. Aí um deles provou e gostou. Falou – “bom este negócio, hein” – e 

automaticamente virou para olhar a tabela [nutricional]. Quando viu que tinha só 90 

calorias, o cara pirou – “cara, o negócio é gostoso e tem só 90 calorias, quantas calorias tem 

uma barrinha [de cereais]?”- e fomos ver e tinha mais.” (Profissional da Pandurata 

Alimentos) 

“de novo, foi um insight da criação. Porque era para a gente falar que você não precisa 

fazer muito esforço para queimar calorias, porque se você está comendo só 90 calorias você 

não precisa correr 30Km para queimar.” (Profissional da AlmapBBDO) 

“Foi muito fácil. E é legal isso porque Bauducco sempre é fácil. O produto era gostoso, 

mais gostoso até do que os outros de goiaba e bem mais gostoso do que barrinha de cereal. 

E tinha só 90 calorias. Então tava lá, fácil de resolver. Era só olhar a embalagem... não 

precisou inventar muita história, não...” (Profissional da AlmapBBDO)

Muitas vezes é necessária uma seqüência  de pesquisas e reuniões para se chegar a  um 

argumento interessante de vendas para os comercias. No entanto, na opinião dos 

entrevistados, “90 calorias” por porção era um argumento simples, fácil de entender e 

possuía o potencial de mobilizar as pessoas. Como já havia sido utilizada a questão do 

zero para ligar com zero açúcar e zero caloria no caso de refrigerantes, os executivos 
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envolvidos no processo julgaram que a caloria já era um conceito conhecido pelas 

pessoas. Mesmo que  não tivessem conhecimento sobre o que de fato é uma caloria, o 

apelo de “baixas calorias” ainda assim era capaz de ser decodificado pelas pessoas 

como algo mais saudável ou menos nocivo do que os demais produtos. 

Seguem os anúncios da campanha impressa de Maxi-Goiabinha:  

Figura 29: Anúncio de revista do lançamento do produto Maxi-Goiabinha, 2005. 

Fonte: Banco de Imagens da Pandurata Alimentos. 

Uma vez que a questão do sabor era um argumento proprietário da marca Bauducco, a 

criação se ateve mais ao argumento das 90 calorias como tema central da peça. Ao se 

analisar o anúncio, percebe-se que há por parte da empresa o reconhecimento que 

existem produtos mais gostosos do que a Maxi-Goiabinha, no caso, o brigadeiro 

exposto à esquerda. No entanto, a vantagem da Maxi-Goiabinha é o seu tamanho ou o 

seu poder de saciedade, em comparação com outros produtos que também são 

indulgentes, porém muito mais calóricos. 
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Percebe-se que as características  saudáveis relacionadas ao produto, como ser fonte de 

fibras e possuir fruta foram  deixadas de lado, em função do argumento do sabor com 

baixas  calorias. Estas simplificações normalmente são feitas pela agência de 

propaganda para que o consumidor possa ser impactado por apenas um tipo de 

argumento e, com isso, tenha maior possibilidade entendê-lo e memorizá-lo. Desta 

maneira, a escolha feita para a Maxi-Goiabinha é que ela era gostosa e com baixas 

calorias. 

Figura 30: Outdoor da campanha de lançamento da Maxi-Goiabinha, 2005. 

Fonte: Banco de Imagens da Pandurata Alimentos. 

Esta peça de comunicação utilizada em mídia exterior como outdoors, busdoors e 

luminosos urbanos é ainda mais simples. Mostra apenas o produto numa foto em que o 

apelo do sabor seja por sua imagem, acompanhado do texto “90 calorias com gostinho 

de 900”. Esta peça é importante, pois passa a enfatizar o produto por si só, sem a 

necessidade de comparação com quaisquer outros. Ou seja, o produto da Bauducco tem 

um sabor indulgente que é percebido pelo paladar como se tivesse 900 calorias. No 

entanto, pela presença de uma massa leve e de um recheio à base de frutas, possui 

apenas 90 calorias. Este argumento foi referendado como um “pague menos e leve 
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mais” pelos envolvidos na criação, porém retratando a questão do sabor com baixas 

calorias. 

Já os filmes de comunicação do produto fazem ainda outra relação, aquela referente à  

baixa quantidade de calorias com  o que  deve ser feito  para queimar esta baixa 

quantidade de calorias.  

Neste caso, o briefing solicitava que houvesse a personificação do público-alvo, ou seja, 

que ele fosse caracterizado nas propagandas para que houvesse uma empatia do público-

alvo com as pessoas retratadas no comercial. A solução encontrada foi caracterizar 

pessoas que se preocupavam com a sua saúde, no caso, fizessem atividades físicas. 

Estas pessoas teriam interesse no produto em razão da baixa quantidade de calorias e, 

portanto, requerer menor esforço de atividade física para a eliminação das calorias 

fornecidas pelo consumo do produto. A seguir, são mostradas as cenas da propaganda 

com os comentários que explicam o seu enredo: 

Figura 31: Imagem do filme “Bike” do lançamento da Maxi-Goiabinha, 2005. 

Fonte: Banco de Filmes Publicitários da Pandurata Alimentos. 
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Um rapaz com idade aproximada de 30 anos, vestido com roupas de ciclistas aparece na 

garagem de uma casa se aproximando de uma bicicleta, com se fosse praticar ciclismo. 

Ele somente retira a bicicleta do suporte e rapidamente a coloca de volta. 

Figura 32: Imagem do filme “Bike” do lançamento da Maxi-Goiabinha, 2005. 

Fonte: Banco de Filmes Publicitários da Pandurata Alimentos. 

O rapaz aparece retirando o capacete, como se tivesse completado a atividade física, 

seguido da locução “Pronto, você já queimou umas duas Goiabinhas”, texto este 

reforçado através da frase escrita no comercial. Este comercial faz a relação entre a 

atividade física, a queima de calorias provenientes desta atividade física e o baixo nível 

de esforço necessário para consumir as calorias provenientes da Maxi-Goiabinha, no 

caso somente retirando e recolocando a bicicleta no suporte. 
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Este comercial exigia que o público alvo tivesse em seu repertório a relação entre 

calorias, esporte e alimentos para decodificar a propaganda por completo. No entanto, 

mesmo que ele não possuísse todo o repertório necessário, a relação entre o baixo 

esforço para se desfazer das calorias provenientes do consumo do produto era bastante 

clara e demonstrava um baixo nível de culpa associado ao consumo deste produto. Esta 

relação entre consumo de alimentos e culpa era de conhecimento de um público mais 

amplo, por já ter sido trabalhada por uma série de publicidades anteriores, como a de 

Clight. 

Figura 33: Imagem do filme “Bike” do lançamento da Maxi-Goiabinha, 2005. 

Fonte: Banco de Filmes Publicitários da Pandurata Alimentos. 

Na seqüência, é mostrado este indivíduo consumindo o produto seguido do texto e 

locução “Maxi-Goiabinha Bauducco, 90 calorias com gostinho de 900”. 

O segundo comercial da campanha segue a mesma idéia criativa: 
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Figura 34: Imagem do filme “Jogging” do lançamento da Maxi-Goiabinha, 2005. 

Fonte: Banco de Filmes Publicitários da Pandurata Alimentos. 

Uma moça, próxima dos 30 anos, aparece em roupa de corrida fechando a porta de sua 

casa. 

Figura 35: Imagem do filme “Jogging” do lançamento da Maxi-Goiabinha, 2005. 

Fonte: Banco de Filmes Publicitários da Pandurata Alimentos. 

Ela dá a volta ao redor do jardim da casa e retorna para a porta. 
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Figura 36: Imagem do filme “Jogging” do lançamento da Maxi-Goiabinha, 2005. 

Fonte: Banco de Filmes Publicitários da Pandurata Alimentos. 

A pessoa aparece entrando novamente em seu domicílio. 

Figura 37: Imagem do filme “Jogging” do lançamento da Maxi-Goiabinha, 2005. 

Fonte: Banco de Filmes Publicitários da Pandurata Alimentos. 

Segue o texto e a locução “Pronto. Você já queimou umas 3 Goiabinhas.” 
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Figura 38: Imagem do filme “Jogging” do lançamento da Maxi-Goiabinha, 2005. 

Fonte: Banco de Filmes Publicitários da Pandurata Alimentos. 

Novamente aparece a moça consumindo o produto com o texto e locução “Maxi 

Goiabinha da Bauducco. 90 calorias com gostinho de 900.” 

Toda a comunicação neste caso seguia a mesma idéia criativa e era calcada no 

posicionamento “90 com 900”, como foi definido pelos profissionais envolvidos na 

criação da campanha: 

“Então no caso da goiabinha, falar “90 calorias com gostinho de 900” é algo ideal. Se for 

ver numa frase só, é muito sabor, sem nenhum problema por trás. Bicho, o produto é uma 

delícia. E faz bem? Eu quero um monte disso aqui!” (Profissional da Pandurata Alimentos) 

“No print, a gente fez uma campanha que tinha uma forma grande de brigadeiro com um 

brigadeirinho dentro, dizendo que você não tem que ter pouco sabor para ter 90 calorias. 

Você pode ter muito sabor com 90 calorias. Então a forma era grande, o brigadeiro era 

pequenininho, para dizer, porra, para você ter 90 calorias você vai ter que comer nada. 

Então a gente fez um pouco esta brincadeira. Você não precisa diminuir o sabor para ter 

90 calorias. Então esta foi uma. No outro, foi assim, mídia exterior, a gente usou muito a 

imagem do produto, porque era inovador, porque este formato de barrinha estava só nas 

barrinhas de cereais e a Bauducco popularizou isso. Então a gente acabou usando muito a 

foto da embalagem com o 90 caloria com gostinho de 900 e na mídia eletrônica foi a corrida 

e a bicicleta. “ (Profissional da AlmapBBDO) 
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  “Primeiro acho que o target estava muito bem definido, no final, no Pack shot, tinha o cara 

comendo a goiabinha como uma coisa gostosa, de sabor, e principalmente reforçar, 

especialmente na TV, aquela questão do pouco esforço para mostrar as calorias. Pegava a 

bicicleta, tirava a bicicleta do rack, punha no chão, devolvia, pronto, já gastei minha 

caloria. Vou sair para correr, pego, dou a volta, pronto, já gastei minha caloria. Já deu 

minhas 90 calorias, que é muito pouco e rapidamente você pode consumir.” (Profissional 

da Pandurata Alimentos) 
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7.5. Principais resultados na visão dos profissionais  

Os volumes de vendas alcançados pelo produto foram expressivos e  superaram as 

previsões iniciais da empresa, abrindo novos canais de vendas para a Pandurata. No 

entanto, não se pode responsabilizar somente a campanha pelo sucesso. Relatórios de 

auditoria de mercado de biscoitos comprados pela Pandurata Alimentos mostram que o 

produto acessou consumidores que a Bauducco ainda não tinha acessado, como aqueles 

pertencentes à classe C e D que não compravam os produtos da empresa e o fizeram 

com a Maxi-Goiabinha, em função do baixo desembolso. 

O produto também fornecia uma boa equação de valor para a revenda e, portanto, foi 

revendido por grande número de pequenos varejistas, incluindo donos de bancas de 

jornais, padarias e até mesmo camelôs. Esta distribuição também trouxe ganhos de 

volumes para o produto. 

Além disso, o produto acessava uma faixa etária muito ampla, com foco em jovens 

adultos, mas também bem recebido por crianças para levar em lancheiras e pelas mães, 

que viam em sua equação de sabor e saúde algo mais interessante do que os biscoitos e 

bolinhos que costumava dar para seus filhos. 

No caso da campanha publicitária em específico, não há resultados de pesquisas que 

possam confirmar os resultados, mas a percepção dos profissionais envolvidos foi de 

uma campanha que teve alto impacto no público alvo e que conseguiu ser memorável: 

“Ah, aí eu acho que pegou, sim. Pegou... eu acho que sim. Não tenho nenhum estudo para 

te provar, mas eu acho que pegou, porque ficou muito esta historia do 90 com gostinho de 

900 e a gente ouviu em alguns grupos, sempre aparece, você está fazendo um grupo [de 

pesquisa] e sempre aparece uma ou outra coisa. Inclusive eu lembro que alguém do 

planejamento ter visto um moleque dentro do ônibus vendendo um produto e falando do 90 

com 900. Quando você vê um moleque, com o seu produto, vendendo ele dentro do ônibus e 

repetindo seu slogan, pegou!” (Profissional da AlmapBBDO) 

“Acho. Acho que o slogan teve sucesso. Talvez até mais do que a campanha. 90 calorias 

com gostinho de 900.” Profissional da Pandurata Alimentos 
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“Foi ótimo. Mobilizou. O negócio pegou, cara. Na época, todo mundo vinha falar, sabe. 

Mãe, pai, amigo que nem trabalha na área – porra, que legal que é este produto novo, hein. 

E todo mundo falava do 90 com 900. Quando vem estas pessoas que não são da área 

comentando da propaganda, a gente já sabe que pelo menos não foi algo que passou 

desapercebido, sabe. Então acho que foi um sucesso, sim.”. )Profissional da Pandurata 

Alimentos) 

“...ah, a gente queria um ‘não é assim uma Brastemp’, sabe....um negócio que fosse fácil de 

guardar e repetir....acho que pegou...claro que não que nem o Brastemp, mas todo mundo 

lembrou, era fácil.” (Profissional da AlmapBBDO) 

Na opinião dos profissionais, o que ficou como lembrança da propaganda foi o slogan, 

muito mais do que qualquer outro ícone da campanha. Ainda, segundo estes 

profissionais, os enredos das propagandas não ficaram como lembrança, pois não eram 

tão memoráveis. As principais razões para isso seriam a não utilização dos ícones de 

Bauducco, que pudessem agregar algo diferenciado para a marca. Da mesma maneira, 

eles consideram as imagens que foram ali expostas, especialmente na campanha de TV, 

um lugar comum no mercado publicitário. Apesar do roteiro possuir certa graça e 

leveza, o residual ficou somente na frase “90 com 900”. Mas como este slogan consegue 

passar o que era necessário no produto, ou seu principal benefício, a campanha pode sim 

ser considerada um sucesso do ponto de vista publicitário. 

“Então eu acho que teve uma conquista nas entrelinhas que nunca foi mensurada, foi 

trabalhada em comunicação mas foi riquíssima, e aí o mérito foi do produto.”(Profissional da 

AlmapBBDO)
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8. COMO MAXI-GOIABINHA IMPACTOU O POSICIONAMENTO DA 

MARCA BAUDUCCO NA VISÃO DOS PROFISSIONAIS ENTREVISTADOS 

Pelos relatos apresentados pelos executivos da agência e pelos executivos da Bauducco, 

o processo de criação foi um pouco atribulado em função da mudança do tom de 

comunicação, ou seja, sair da maneira com que a Bauducco costumava comunicar para 

um tipo de comunicação que caracterizava um público alvo em suas peças. 

“Tínhamos que mostrar que o cara vai comprar para substituir a barra de cereal que é um 

produto caro, pequenininho e saudável, e no caso da goiabinha é uma barra de cereal com 

um custo muito baixo que eu consigo ter acesso.” (Profissional da Pandurata Alimentos) 

Esta afirmação mostra a preocupação com a necessidade diferenciada que este produto 

tinha em relação aos demais produtos da linha Bauducco. Isto era algo que os 

executivos da Bauducco não queriam abrir mão na comunicação, mesmo que fosse 

contra os principais ícones mostrados pela marca desde o início do posicionamento da 

Bauducco como “da família Bauducco para sua família”. Mas mesmo internamente, a 

discussão era complexa: 

“Hoje olhando para trás, foi difícil...difícil mesmo, porque a gente já tinha errado com a 

torrada indo por este caminho do jovem e do saudável [campanha anterior da Bauducco]. 

Mas o produto pedia isso, não dava para tentar falar de saudável com o Sr. Bauducco, 

então a gente acabou pedindo mesmo para ir por aí, para o jovem, para o 

esporte...”(Profissional da Pandurata Alimentos) 

O executivo que fez esta afirmação está se referindo a uma campanha anterior à 

campanha da Maxi-Goiabinha, na qual tentou-se  fazer o comercial sem se utilizar os 

ícones da Bauducco. A campanha não obteve os resultados esperados. Os executivos 

também não viam como fazer uma conexão entre o Sr. Bauducco e os produtos 

saudáveis e isso pedia para que o personagem da marca não fosse utilizado na 

comunicação da Maxi-Goiabinha. 
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“Porque o DNA da Bauducco não é funcional. O DNA da Bauducco é indulgente. Vem da 

massa, do forno, né....e da indulgência, muito do chocolate....com o chocotone, com os 

cookies. Então o chocolate está entrando junto com a marca.” (Profissional da Pandurata 

Alimentos) 

Mais uma vez os entrevistados mostram a preocupação com o tipo de produto a ser 

anunciado e sua relação com a marca Bauducco. Ou seja, o produto com argumento de 

saudável parecia não pertencer ao mundo da marca Bauducco e, portanto, a lembrança 

de marca poderia ser afetada por uma comunicação que ficasse fora da identidade 

nuclear da marca. Pelo relato dos entrevistados, houve muita discussão entre utilizar ou 

não os ícones da marca na comunicação deste produto. 

“Então como era um produto mais on the go, um produto que abraçava um target maior, a 

gente saiu do sistema Bauducco. Eu até hoje não sei se esta foi a melhor opção de lançar, eu 

ainda acho que não, mas o [executivo da Bauducco] acha que sim e como a gente parou de 

comunicar a gente não teve mais esta discussão.” (Profissional da AlmapBBDO) 

“Porque eu acho que não? Porque eu acho que não é a marca. Eu acho que a marca é forno 

e a marca é o Sr. Bauducco. E eu acho que dá para colocar este produto dentro do sistema 

Bauducco. Mas a preocupação de retratar o público era tão grande, por ser um produto 

mais jovem” (Profissional da AlmapBBDO) 

As frases acima evidenciam que ainda hoje há executivos da agência que não 

concordam com o direcionamento dado pela campanha. Este tipo de discussão é comum  

no processo de criação e normalmente enriquece as campanhas, pois  os pontos são 

discutidos à exaustão e diversos caminhos de soluções são pensados. Contudo,  neste 

caso, não houve um consenso aparente e permaneceu a posição da empresa em relação 

ao direcionamento a ser seguido pela campanha. 

Há um consenso entre os entrevistados que, embora não acreditem que os ganhos para a 

marca tenham vindos da campanha, eles aconteceram. Novas associações com a marca 

foram criadas. Mas o mérito teria vindo mais do produto, da equação de preço e da 

distribuição da Bauducco do que da campanha de comunicação: 
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“Acho que teve de modernidade, mas pelo formato e pela tendência. Não acho que teve de 

valores de marca que a gente tenta trabalhar com a comunicação.“ (Profissional da 

Bauducco) 

“Então eu acho que teve uma conquista nas entrelinhas que nunca foi mensurada, foi 

trabalhada em comunicação, mas foi riquíssima, e aí o mérito foi do produto.” (Profissional 

da AlmapBBDO) 

“Um pouco mais de modernidade, uma característica de ‘saudabilidade” que a marca não 

tinha, um ponto de contato diferente que a Bauducco não tinha, desde o jovem adulto até a 

criança quando leva isso na escola como uma merenda, era um ponto de contato que a 

Bauducco não tinha, e com a classe C também” (Profissional da Pandurta Alimentos) 

“Se a marca ganhou? Não, acho que não. Acho que a empresa ganhou porque cresceu, 

porque atingiu um novo público, porque chegou em lugares que não chegava, a classe mais 

baixa....mas não como marca...porque a marca é o Sr. Bauducco e ele não está aí.” 

(Profissional da AlmapBBDO) 

Com isso pode-se concluir que a campanha teve um sucesso ao transmitir os 

argumentos do produto de maneira clara, no entanto, não há um consenso que isso teria 

agregado associações à marca Bauducco. Uma vez que não houve pesquisas posteriores 

para entender os impactos de lançamento, não existem dados disponíveis para encerrar 

esta discussão.  
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8.1. Impactos da campanha da Maxi-goiabinha no mercado de alimentos 

industrializados 

Não há metodologia exata para se definir como uma campanha de publicidade pode 

impactar as demais. No entanto, é possível perceber se a linha de comunicação utilizada 

pela campanha foi ou é utilizada por outras empresas no mercado. 

No capítulo anterior foi visto que a relação numérica para indicar baixo nível de 

açúcares e de calorias não foi desenvolvida pela Bauducco. As campanhas de Clight e 

Coca-Cola Zero já faziam a relação do número zero com a questão do light ou da 

ausência de açúcar. Fora do Brasil também já havia empresas explorando o conceito de 

“abaixo de 100 calorias”, especialmente no mercado americano. O conceito do “100 

calories” tem alcançado  tamanha relevância nos EUA que marcas como Coca-Cola, 

Nabisco e Reese´s tem estampado este argumento em seus rótulos. 

No entanto, no mercado brasileiro, apesar de uma pesquisa nos bancos de dados de 

propagandas no ano do lançamento da Maxi-Goiabinha e em anos anteriores, não foram 

encontradas publicidades que fizessem uso da contagem de calorias na mídia de massa, 

além da Coca Cola Zero e Clight. 

Desta maneira, pode-se afirmar que a Bauducco foi a primeira empresa no Brasil a falar 

da contagem de calorias em mídia de massa. Qualquer outra campanha ou produto que 

se apresentou desta maneira posteriormente, seguiu a tendência aberta pela Bauducco no 

contexto brasileiro. 

Ainda, outro modo de se entender os impactos da campanha é observar se foram feitos 

lançamentos de produtos que utilizaram de argumentos parecidos ao Maxi-Goiabinha, 

ou seja, na categoria de biscoitos fazer a relação de sabor com saúde.  

A resposta é positiva. Diversos produtos foram lançados no mercado de forneados que 

trazem uma opção mais saudável através da inclusão de alguns ingredientes ou de 

possuir menos calorias. 
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Não é possível afirmar que estes produtos e campanhas aconteceram em função do 

lançamento da Bauducco. Afinal, como visto na revisão teórica deste trabalho, há de 

fato um aumento da preocupação das pessoas quanto à sua saúde e bem estar. Esta 

preocupação é comunicada por inúmeras fontes e é utilizada como argumento em 

muitos produtos, especialmente em paises mais desenvolvidos. No entanto, a Maxi-

Goiabinha passa a ser mais uma referência de sucesso neste mercado. 
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8.2. O desenvolvimento do mercado de biscoitos e barras de cereais após o 

lançamento de Maxi-Goiabinha 

Como ficou evidenciado nos resultados da pesquisa da Bauducco, os consumidores 

dividiam o mercado de mono porção em dois tipos de mercados bastante distintos: as 

barras de cereais saudáveis e os biscoitos indulgentes. Foi notório que existiram 

tentativas de ambos os mercados de moverem para mais indulgência, no caso de barras 

de cereais e para argumentos de saúde, no caso de biscoitos. 

O mercado de biscoitos mostra mudanças na formulação de seus produtos, 

especialmente adicionando farinha de trigo integral, aveia e outros tipos de cereais que 

possam trazer a sensação de saúde para os produtos. Hoje há, inclusive, gôndolas 

específicas em hipermercados para este tipo de produto. Esta movimentação não era 

percebida no passado e, portanto, faz disso uma tendência emergente no mercado de 

biscoitos. São produtos que podem ser considerados indulgentes por natureza por serem 

biscoitos, mas que possuem em sua formulação componentes  que o fazem parecer ou 

ser mais saudável. Seguem casos ilustrativos: 

Figura 39: Embalagens dos cookies Vitao e Jasmine 

Fontes: website da Jasmine e Vitao 
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Os primeiros produtos lançados neste mercado foram das marcas Jasmine e Vitao. As 

duas são marcas pequenas e pouco representativas no mercado de biscoitos, no entanto, 

têm conseguido aumentar a sua distribuição e participação de mercado, especialmente 

em pontos de venda freqüentados pelas classes A e B. São produtos considerados caros 

pela massa da população, com preços acima de R$5,00 por pacote, mas já são 

consumidos especialmente por um público mais jovem das classes A e B. 

O argumento do saudável se dá em função dos produtos serem integrais e contarem com 

aveia, granola e outros cereais em sua formulação. No caso do Jasmine, como pode ser 

visualizado em sua embalagem, há a presença de frutas cristalizadas em algumas 

versões, que também acaba por contribuir para a ligação do produto com alimentos 

naturais e saudáveis. 

Mesmo com todo o apelo de saúde, ainda assim estes produtos estenderam suas linhas 

em direção ao mercado de Diet, com produtos sem açúcar em sua formulação, conforme 

podem ser visualizados na figura abaixo: 

Figura 40: Embalagens dos cookies light Vitao e Jasmine 

    
Fontes: website de Jasmine e Vitao 
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Os produtos continuam a ser integrais e a possuir o apelo de ter frutas secas em sua 

formulação, mas  por não possuir açúcar em sua formulação eles podem ser percebidos 

pelos consumidores como mais saudáveis do que os produtos regulares. 

  

   Atualmente,  é evidente   a entrada de grandes multinacionais neste tipo de produto no 

Brasil. A Pepsico, através de sua marca Quacker, lançou, no ano de 2009, um produto 

no mercado de biscoitos com o argumento de saudável através da adição de aveia. A 

Pepsico é uma empresa que possui muita atenção na consolidação da tentência de 

produtos saudáveis por vender produtos considerados pelos consumidores como não 

saudáveis, com refrigerantes e salgadinhos. Esta empresa procurou, nos últimos anos, 

desenvolver a marca Quaker, pelas credenciais de saúde que a marca possui desde há 

muito tempo, por estar associada ao cereal aveia, um produto que é considerado como 

saudável pela população. O lançamento deste produto veio acompanhado de mídia em 

televisão. A seguir as figuras com as embalgens dos produtos: 

Figura 41: Embalagens dos Cookies de Aveia Quaker, 2009. 

Fonte: website da Quaker. 

Os produtos possuem também outra particularidade em relação aos demais por  ser  

acondicionado como uma mono-porção com 4 unidades de produto. Com isso, ele é 

próprio para o consumo em qualquer local, assim como é percebida a Maxi-Goiabinha 

pelos seus consumidores. Apesar de possuir um preço elevado, o produto mostra a 

preocupação em estar acessível a um público alvo com as mesmas características 

comportamentais que a Bauducco procura atingir com a Maxi-Goiabinha. 

O mercado de barras de cereais também continuou sua evolução, mas como é um 

mercado já visto pelas pessoas como saudável, a sua evolução acontece procurando 
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oferecer mais indulgência. Diversos novos sabores de barras de cereais com a inclusão 

de chocolate, brigadeiro, mousse e outros sabores indulgentes foram lançados para 

tentar captar a parcela da população que julga mal o sabor das barrinhas. Houve também 

lançamentos que aproximaram muito as barrinhas de cereais da Maxi-Goiabinha da 

Bauducco. O produto a seguir é o que mais se assemelha ao produto objeto deste 

estudo: 

Figura 42: Embalagens do produto Fruitbar da Nutry. 

   
Fonte: website da Nutry. 

O produto “Nutry Fruitbar” possui uma configuração muito parecida com aquela da  

Maxi-Goiabinha da Bauducco pelo seu formato e pelo fato de ter dentro do produto um 

recheio à base de fruta. No entanto, ele não tenta fazer uma apelo de sabor, mas apenas 

de saudável, em função da presença da fruta, de cereais integrais e do fato de conter  

100 calorias.  

 Um outro produto, lançado no ano de 2009, que merece  ser comentado é o Mabel 100 

calorias, um tipo de biscoito com apelo saudável por ser configurado em porções 

individuais de 100 calorias, para que o consumidor possa controlar o que está ingerindo. 

Este conceito já é bastante difundido nos EUA, mas a Mabel é a primeira empresa a 

fazer o lançamento para consumidores brasileiros. Segundo o diretor-presidente do 

Grupo Mabel, Vicente Barros:  
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“Trata-se do mais inovador produto a chegar às gôndolas do país nos últimos anos. A 

pessoa saberá de imediato quantas calorias estará consumindo. Isso faz a diferença, pois ela 

vai controlar melhor o peso. É o que nós chamamos de prazer inteligente. Muitos produtos 

têm baixa caloria, mas nem sempre proporcionam prazer ao serem degustados. Nós 

pensamos nas colorias, sabores e praticidade” (Vicente Barro, Diretor-Presidente do 

Grupo Mabel, divulgado pela empresa em press release)  

Pela fala de seu principal executivo, o lançamento da campanha da marca Mabel tenta 

aliar conceitos muito parecidos com aqueles da  Maxi-Goiabinha Bauducco, ou seja, o 

sabor, a praticidade e o controle de calorias.  

Figura 43: Embalagens do produto “Só 100 calorias” da Mabel. 

  
Fonte: website da marca Mabel. 

Os produtos têm aparência e sabores indulgentes e possuem apelo de saúde, em razão 

das baixas calorias . Um diferencial para o produto da Bauducco é a ausência de  fruta 

em sua formulação e não  ser recheado. Ainda não foi feita nenhuma comunicação sobre 

este produto para que se possa  analisar se o mesmo  seguirá  os padrões da Maxi-

Goiabinha, mas em função das características dos produtos, o tipo de argumento 

utilizado deverá ser parecido com aqueles da campanha do produto da Bauducco. 

Com estes exemplos é possível perceber que, se a Bauducco não foi a influência 

principal para lançamento destes produtos, ela teve uma contribuição em, ao menos, 
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popularizar o conceito do biscoito com uma quantidade controlada de calorias, em um 

produto que alcançou sucesso de vendas. 
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8.3. É possível perceber a influência da campanha da Maxi-Goiabinha em outras 

campanhas publicitária de alimentos? 

  

É interessante entender os lançamentos de produtos posteriores à introdução da Maxi-

Goiabinha no mercado, contudo também é interessante observar se houve alguma 

influência no tom de comunicação de produtos alimentícios saudáveis. 

Conforme discutido no capítulo anterior, existiram algumas campanhas que, segundo os 

profissionais entrevistados, influenciaram a criação da campanha da Maxi-Goiabinha, 

como aquelas que relacionavam zero açúcar ao seu impacto na saúde e corpo dos 

consumidores. A campanha da Maxi-Goiabinha se aproveitou do comportamento das 

pessoas que contam calorias para comunicar os diferenciais de seu produto. 

Posteriormente ao lançamento da publicidade do produto da Bauducco, foram 

encontradas duas campanhas que passaram a falar do “controle dos números” ou da 

“contagem de calorias”. A primeira delas foi o lançamento dos iogurtes da marca Becel 

e a segunda foi a Maionese Hellmann´s. 

A campanha da Becel já foi explorada  em capítulo prévio e o filme publicitário a que se 

está  referindo  é aquele do lançamento da linha de iogurtes, descrito no capítulo 3.3 

desta dissertação. Esta campanha que somente fazia a relação entre a preocupação com 

o colesterol e o consumo do produto, passou a se comunicar fazendo com que as 

pessoas mantivessem na memória o número do seu colesterol, como se faz normalmente 

com calorias. 

Já a campanha da Hellmann´s utilizou-se do mesmo conceito de contar calorias. A 

campanha  trabalhou com uma linguagem de documentário, onde são mostrados 

consumidores em primeira pessoa como se estivessem sendo entrevistados por um 

jornalista. A seqüência abaixo é a transcrição do áudio do comercial, no qual  cada frase 

é pronunciada  por um consumidor diferente: 

“Quantas calorias tem numa colher de Helmann´s? Umas 800. 300, 400? Não faço idéia. 

500? Quantas calorias? Umas 150, 200. Uma colher tem mais. A normal, a tradicional? 

Putz! Umas 100 calorias? 60? 50? Menos? Se for muito menos fica aí não vai dar nem para 
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acreditar! 40? É uma boa notícia! Pô, quarenta calorias! A normal? Quarenta! Então é 

ótima a maionese. Oi amor, compra maionese, que a caloria é baixa. Tá liberado!” 

(Locução do comercial da Hellmann´s, 2008. Transcrição do autor.) 

A seguir imagens ilustrativas da campanha: 

Figura 44: Figura do filme “Quantas Calorias” de Hellman´s, 2008. 

Fonte: Arquivo da Propaganda. 

O comercial tem início com um consumidor “lendo” a pergunta acima e passa a ter 

cortes rápidos com cada um dos demais consumidores que tentam  responder à pergunta 

proposta.  
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Figura 45: Figura do filme “Quantas Calorias” de Hellman´s, 2008. 

Fonte: Arquivo da Propaganda. 

O produto é exposto sempre ao lado de alimentos  que podem ser considerados 

saudáveis, como legumes e verduras, como se Hellmann´s fosse um acompanhamento 

para uma refeição saudável. 
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Figura 46: Figura do filme “Quantas Calorias” de Hellman´s, 2008. 

Fonte: Arquivo da Propaganda. 

O comercial finaliza com a resposta da pergunta, que Helmann´s possui apenas 40 

calorias na sua versão regular, e portanto, estaria “liberada”, nas palavras do 

consumidor ali retratado, para o consumo de pessoas que têm preocupação com o peso e 

a aparência. 
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Figura 47: Figura do filme “Quantas Calorias” de Hellman´s, 2008. 

Fonte: Arquivo da Propaganda. 

A campanha é assinada como “comida de verdade”, tentando remeter à uma comida 

autêntica, como aquela feita em casa e dividida em família. O prato que acompanha o 

produto é também um prato “autêntico” e “saudável”, no caso, carne acompanhada com 

vegetais. A relação entre a quantidade de calorias e a preocupação com a alimentação é 

trabalhada de maneira bastante intensa neste comercial, especialmente com as pessoas 

se tranqüilizando e diminuindo a sua sensação de culpa, quando são informadas que a 

colher da maionese possui apenas 40 calorias. 

É interessante notar na fala dos atores/consumidores retratados na propaganda a relação 

entre a ignorância sobre a quantidade de calorias da maionese que os proíbem de 

consumir. Quando são confrontados com a informação de que a maionese supostamente 

teria baixa caloria, ficam aliviados e voltam a consumir o produto porque ele não mais 

causará a sensação de culpa e falta de cuidado com o corpo que possuía anteriormente.  

Este tipo de argumentação é interessante, pois leva em consideração uma série de 

conceitos acadêmicos aqui explorados como a diminuição da culpa, a comida real como 
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uma experiência, a busca do esclarecimento e informação para poder fazer uma escolha  

esclarecida. 

Não se pode dizer que houve uma influência direta entre estas campanhas, mas pode-se 

concluir que as campanhas aqui expostas estão seguindo algumas das tendências de 

consumo contemporâneo exploradas na revisão teórica desta dissertação. 
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8.4. A influência dos estímulos da Maxi-Goiabinha na população, de acordo com os 

profissionais pesquisados 

Uma vez que não houve pesquisa para entender como os consumidores perceberam a 

campanha, buscar-se-á, através dos relatos dos profissionais, entender se eles acreditam 

que tiveram algum tipo de colaboração para o aumento da conscientização em direção  a  

uma alimentação saudável. 

Quando questionados  a respeito, os entrevistados  normalmente retornam ao ponto em 

que a propaganda não foi feita para instruir, apenas para mostrar as características do 

produto. Também se manifestam julgando que a quantidade de mídia que foi feita não 

foi o suficiente para ter qualquer impacto na população: 

“Não acredito nisso....a Nestlé vem falando nisso há anos, Danone também, sobre o 

saudável, importância disso, importância daquilo e as pessoas ainda assim não pegaram. 

Nós não temos este poder de mídia, nós não temos nada de mídia perto destes caras [a 

Nestlé] e não temos a inovação, não temos o produto [a Bauducco]. Nem estes caras 

conseguiram, então a gente não ia fazer esta diferença...” (Profissional da Pandurata 

Alimentos) 

“As pessoas, o consumidor brasileiro? Muito pouco....agora, o cara impactado..... Acho que 

aí sim, realmente tem pouca caloria, calorias são importantes, quantas calorias diárias eu 

consumo, fica meio neste nível aí, que já era diferente.” (Profissional da Pandurata 

Alimentos) 

“Não acho que a Bauducco lançou a preocupação com a estética, como não engordar, ou 

com...eu acho que ela pegou uma carona, numa aspiração, num desejo, numa demanda do 

mercado que ninguém estava cobrindo e ela cobriu. Não acho que ela criou uma tendência, 

acho que ela surfou no mercado...” (Profissional da AlmapBBDO)

Analisando-se os depoimentos, nota-se que não há  qualquer tipo de pretensão de se ter 

conseguido uma educação do consumidor, mas  os profissionais acreditam que para as 

pessoas impactadas pode ter ficado uma parte da mensagem, de que as calorias são 

importantes, como um reforço para que se preocupem com as calorias de modo geral. 
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Com isso, pode-se entender que o discurso da alimentação saudável recebe influência de 

cada campanha publicitária criada com argumentos de saúde e, uma vez que estas 

campanhas vão seguindo uma mesma tendência e naturalmente se sofisticando, o 

consumidor poderá assimilar um pouco mais sobre nutrição. Caso ele não assimile toda 

a informação, pelo menos o consumidor poderá aumentar a sua preocupação sobre a sua 

própria nutrição, ao ser impactado com maior  freqüência por um mercado que 

continuará dizendo que colesterol é importante, o nível de gorduras é importante e o 

nível de açúcar ou calorias é  importante.  
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9. CONCLUSÕES 

As conclusões apresentadas a seguir podem ser divididas em duas partes: os aspectos 

inerentes à criação da campanha da Maxi Goiabinha e os aspectos referentes às 

discussões mais gerais sobre os impactos de campanhas publicitárias de alimentos 

saudáveis no contexto contemporâneo de consumo. 

Do ponto de vista da campanha da Maxi Goiabinha, pode-se dizer que através do acesso 

aos documentos internos da empresa e dos relatos dos profissionais, é possível entender 

como foi desenvolvida a campanha de comunicação e de onde foram buscados os seus 

principais ícones e referências, que posteriormente foram re-significados em 

argumentos de vendas. 

Na publicidade da Maxi-Goiabinha, há dois assuntos preponderantes: os ícones 

utilizados na publicidade é o primeiro deles. O segundo seria como uma marca de 

produtos indulgentes participa da tendência do consumo de alimentos saudáveis. 

Os ícones utilizados nos comerciais da Maxi-Goiabinha não podem ser considerados 

diferenciados. Os próprios profissionais envolvidos na campanha afirmam que foram 

buscar o que há de mais comum no mercado de alimentos saudáveis para a comunicação 

em questão. Esta necessidade parece vir em função da marca Bauducco se utilizar de 

argumentos distantes daqueles da Maxi-Goiabinha para comunicar seus demais 

produtos. A imagem de produtos artesanais, feitos com cuidado, gostosos e para serem 

divididos em família, utilizados pela Bauducco, é bastante distante daquela dos produtos 

mono-porção saudáveis, que são jovens, industrializados, feitos para serem consumidos 

individualmente no intervalo entre refeições. 

A necessidade de incluir o público-alvo no comercial, exigência dos executivos da 

Pandurata, se deu muito em função da preocupação que eles tinham de conseguir fazer a 

relação entre o produto e o público consumidor, que afirmam não ser o mesmo público 

alvo da Bauducco. Desta maneira, utilizou-se de um tipo de estratégia bastante usual na 

criação de marca, ou seja, a inclusão da personificação do público-alvo nos comerciais. 
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Mas qual seria este público alvo ali mostrado? Ele parece ser o consumidor médio, que 

se preocupa com a sua saúde, com a sua estética, mas que também não tem o interesse 

em ser perfeito e procura uma saída fácil para as situações do dia a dia. O mesmo 

utilizado pelos sucos com soja Ades, pelo refresco em pó light Clight e pela marca 

Becel no lançamento de seus iogurtes.  

 A Maxi-Goiabinha parece prometer esta saída fácil. É um produto que diz ser saboroso, 

mas pouco calórico. É um biscoito, mas pode ser uma indulgência que mata a fome fora 

de hora. O slogan “90 calorias com gostinho de 900” traduz algo gostoso e, 

especialmente, menos nocivo do que seus concorrentes mais indulgentes. 

Esta saída fácil para situações do dia a dia também parece ser um dos principais pontos 

de confluência entre as comunicações de produtos alimentícios industrializados. De 

fato, a facilidade e o “resolver problemas” de maneira rápida e prática é uma visão 

comum em produtos industrializados, sendo contemplados pelos acadêmicos aqui 

citados como sendo característica da modernidade associada aos produtos alimentícios 

industrializados. 

Já no caso específico da Maxi-Goiabinha, o enredo utilizado no filme é emblemático 

para isso. Mostra pessoas jovens, que com o consumo da Maxi-Goiabinha possam 

talvez deixar de fazer um grande esforço para queimar as calorias que acumulam 

durante o dia, ou pelo menos, um esforço menor do que anteriormente. Esta promessa 

mostra as facilidades de um produto moderno, mas também re-significa a ansiedade em 

diminuir a culpa presente no consumidor ao consumir e a transforma num argumento de 

vendas do produto. 

  

No entanto, ao anunciar o saudável e personificar o público consumidor do saudável, a 

própria marca Bauducco aumenta, ou diversifica, a sua área de atuação. Esta ampliação 

de sua área de atuação não pode ser julgada sempre como favorável. Afinal, ao expandir 

sua imagem de marca, ela acaba por fragilizar a sua posição original e exclusiva na 

mente dos consumidores e pode passar a ser vista como mais genérica e próxima de 

seus concorrentes 
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Contudo, a marca Bauducco preferiu correr o risco de se fragilizar em sua identidade 

nuclear para ocupar um nicho de mercado que mostra um potencial significativo de 

crescimento. Desta maneira, a marca nos parece frágil para manter a integridade de sua 

identidade diante das pressões das tendências sócio-culturais e mercadológicas, e, 

especialmente, de incrementar o seu faturamento acionando diferentes ocasiões de 

consumo e públicos consumidores. 

Quanto ao sucesso da campanha, não se pode dizer que a Bauducco foi uma empresa 

precursora no lançamento de produtos com atributos saudáveis. Esta tendência já havia 

sido aproveitada anteriormente por diversas outras marcas de outros segmentos, como 

barras de cereais, iogurtes, produtos naturais, entre outras categorias.  

O sucesso da Bauducco se deu por conseguir realizar uma boa equação de valor com o 

produto e utilizar sua marca para criar um nicho de mercado com um diferencial em 

relação aos demais e, com isso, poder conquistar novos consumidores. Neste ponto, a 

campanha obteve sucesso. 

Este sucesso parece advir da maneira efetiva como Maxi-Goiabinha conseguiu 

comunicar dois atributos negativamente correlacionados, no caso, a baixa quantidade de 

calorias e o sabor. Para isso, ela recorreu à lembrança da marca Bauducco, reconhecida 

pelos consumidores como produtos forneados indulgentes de qualidade. Somou a este 

aspecto uma comparação fácil de ser entendida pelos consumidores, no caso, “90 

calorias com gostinho de 900”.  

A empresa também se apropriou de ícones que não são associados à marca, mas sim ao 

segmento de consumo saudáveis, para tentar comunicar ao consumidor que ela também 

poderia agir neste mercado.  

Ainda, ela também flertou com a culpa que o consumidor sente ao consumir produtos 

indulgentes. Como vimos, a culpa é um sentimento que está exacerbado no atual 

contexto de consumo. Os consumidores sentem a sensação de culpa no consumo de uma 

série de produtos, mas em especial no de alimentos por entender que o consumo de 

alimentos tem relação com a sua saúde, a longevidade de sua vida, sua aparência e com 

isso a sua capacidade de socialização. Esta série de preocupações passa pela sua cabeça 
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ao se consumir um produto indulgente e faz disso uma situação menos prazerosa. Ao se 

remover esta culpa, a Maxi-Goiabinha se aproxima como uma opção melhor do que as 

demais e conquista seus consumidores. 

Cabe agora discutir os aspectos mais amplos da comunicação de alimentação saudável 

que puderam ser captadas no decorrer desta dissertação. 

A contextualização teórica do trabalho em conjunto com as entrevistas realizadas e os 

exemplos de publicidade aqui discutidos permite relacionar a prática da criação de um 

discurso publicitário com as teorias desenvolvidas por acadêmicos das áreas de 

psicologia, sociologia e marketing sobre o comportamento do consumidor 

contemporâneo. 

Estas relações ajudam a estabelecer como as tendências se tornam a prática em um 

mercado consumidor. Isto permite identificar como as tendências descritas por 

pensadores do contexto contemporâneo se tornam populares e reais pelas mãos dos 

publicitários e executivos do mercado de alimentos e são transmitidas para a população 

através de lançamentos de produtos e campanhas publicitárias, além de como estas 

campanhas podem re-significar a tendência e, por conseqüência, o padrão de consumo. 

Há uma preocupação do consumidor contemporâneo sobre qual tipo de alimento 

consumir. Esta preocupação é característica da Terceira Fase do consumo, ou consumo 

“hipermoderno”, e causa uma busca das pessoas por informação sobre o que é saudável 

e importante de ser consumido. A informação tem por fim tornar o consumidor mais 

esclarecido, o que lhe permite fazer melhores escolhas. 

Os estudos acadêmicos usados como referências levam a concluir que esta busca por 

informação causa um aumento no número de pesquisas e reportagens jornalísticas sobre 

assuntos relacionados à saúde e alimentação. A primeira fase de propagação destas 

pesquisas para o mercado consumidor se dá pelo meio jornalístico. Nesta fase, as 

informações são captadas por pessoas que possuem um recurso intelectual e financeiro 

para ter acesso a estas notícias. As indústrias também monitoram este meio e iniciam 

uma busca por produtos que atendam a este ideal de alimentação saudável.  
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Se o assunto for relevante e interessante, haverá uma proliferação de reportagens do 

mesmo tema em jornais, revistas e programas de televisão de alto alcance, aumentando 

o acesso à informação e o potencial de mercado de produtos que tenham relação com 

este tipo de assunto informado. 

Percebendo o real potencial do mercado, as empresas lançam seus produtos. Estes 

produtos normalmente são desenvolvidos de duas maneiras distintas: podem possuir 

ingredientes que auxiliem no combate a um tipo de mal, ou podem não possuir o 

ingrediente que cause aquele tipo de mal. Da mesma maneira, a empresa pode inserir 

um novo produto no mercado ou apenas alterar algum produto já existente para se 

adequar à tendência. Este pode ser considerado o processo de uma tendência se 

transformando em realidade no mercado consumidor. 

A partir do lançamento do produto, a indústria passa a fazer publicidade, o que a 

transforma de receptor da tendência à protagonista do discurso desta tendência. 

No entanto, pela necessidade de simplificar e utilizar os argumentos de vendas, a 

publicidade re-significa o discurso. Exemplificando a partir do objeto estudado nesta 

dissertação, pode-se dizer que a preocupação com a quantidade de calorias passa de um 

problema complexo, que envolve calorias consumidas em diferentes tipos de alimentos, 

a relação entre o consumo e o gasto de calorias através de atividades do dia a dia ou da 

prática de exercícios físicos, além de outras relações entre gasto de energia e consumo 

de alimentos, para uma simples brincadeira de contar calorias. 

Nesta brincadeira de contar calorias também não é necessário que o consumidor entenda 

a relação entre o produto anunciado e todos os outros produtos e alimentos disponíveis 

no mercado. Apenas que ele entenda que nas situações em que irá consumir o produto, 

neste caso em uma fome fora de hora, a opção da Maxi-Goiabinha irá resultar num 

consumo de calorias menor do que as outras opções disponíveis. 

 A publicidade do produto, portanto, restringe a necessidade de entendimento do 

conceito de calorias à uma situação específica e nesta situação o compara aos seus 

concorrentes diretos, facilitando o entendimento e proporcionando uma criação de um 
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hábito de consumo para aquela situação. Segundo os profissionais entrevistados, é a este 

ponto que deve estar restringida a atuação da publicidade. 

No entanto, ao iniciar a brincadeira de contar calorias, a publicidade acaba por informar 

ao consumidor impactado a importância da caloria no consumo de alimentos. E ao 

lançar um produto com estas características que conquista uma fatia representativa de 

mercado, outras empresas são influenciadas a agir da mesma maneira, ou seja, a 

lançarem também produtos que tenham como argumento de vendas a baixa quantidade 

de calorias. O mercado consumidor que recebe esta nova tendência normalmente se 

transforma e o argumento antes diferenciado pode se tornar padrão do mercado. Um 

exemplo desta afirmação é o mercado americano de cereais matinais, descrito nesta 

dissertação, que se transformou a partir da introdução de fibras e da redução do teor de 

gordura de seus produtos. 

A relação entre tendência e prática no mercado de consumo pode ser dividida em dois 

elementos: a informação e o lançamento de produtos. Enquanto a informação ensina o 

consumidor a procurar certos tipos de características nos produtos, os lançamentos de 

produtos vão povoando o mercado com produtos que tenham estes argumentos. Desta 

maneira, mesmo uma empresa que não tenha anunciado seus produtos acaba por ter a 

necessidade de mudar seus produtos e seguir o novo padrão de mercado estabelecido 

por aquela comunicação.  

Estes esforços conjuntos das indústrias, em função da amplitude, freqüência e facilidade 

de assimilação da mensagem, causam um impacto maior do que os esforços 

governamentais de conscientização da população e as reportagens jornalísticas a 

respeito do consumo de alimentos saudáveis, sendo um dos maiores motivadores da 

mudança de hábito pelo consumidor. 

Este estudo acompanhou também o desenvolvimento de uma campanha de publicidade 

através dos relatos de seus profissionais, que feitos de maneira ampla, profunda e 

sincera, forneceram as informações necessárias para entender como uma campanha 

publicitária de alimentos saudáveis é desenvolvida no contexto atual de busca por 

informação e de crescimento do mercado de alimentos saudáveis. Os profissionais 

entrevistados transmitiram seus pensamentos e visões sobre o mercado consumidor, a 
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tendência sócio-cultural da alimentação saudável, o posicionamento da marca Bauducco 

e do produto Maxi-Goiabinha. Ainda, revelaram os principais estímulos utilizados na 

criação da campanha, como, por exemplo, outras campanhas publicitárias do mesmo 

gênero.  

O cruzamento dos aspectos práticos da execução da campanha com o referencial teórico 

utilizado na dissertação permitiu entender como uma tendência sócio-cultural ampla se 

transforma num produto e numa campanha publicitária. 

Conceitos como a compressão do espaço-tempo, o aumento da mobilidade das pessoas, 

o culto ao corpo, o balanço harmonioso, a culpa pelo consumo, entre outros, foram 

utilizados como argumentos publicitários, seja de maneira explícita ou implícita nas 

campanhas aqui descritas.  

Campanhas como as da marca Clight, Ades, Maxi-Goiabinha e Becel, em conjunto com 

as demais deste mercado, parecem auxiliar no entendimento da necessidade de uma 

alimentação saudável, mas geram uma ansiedade por nunca se conseguir igualar aos 

protagonistas destas propagandas. Afinal, as pessoas ali mostradas conseguem balancear 

suas atividades pessoais e profissionais, sua alimentação e suas práticas de boa saúde de 

maneira fácil e natural, o que não retrata a realidade, considerando-se o cotidiano de 

cada consumidor.  

Assim, à medida que se cria um consumidor mais esclarecido e preocupado com a saúde 

e alimentação, mais se aumenta a ansiedade por atingir um padrão múltiplo de sucesso. 

Um sucesso como profissional, como pai, como esposo, como praticante de esporte, 

como padrão de beleza, como padrão de saúde. 

Uma das características do consumo contemporâneo é o número de escolhas que se 

pode fazer para que os consumidores possam se sentir únicos. As escolhas fizerem com 

que Stephen Brown pudesse concluir que, no atual contexto do moderno, “não há 

regras, apenas escolhas”. Mas será que há efetivamente escolhas? Ou o que hoje está em 

questão é a necessidade da múltipla realização? Ou não basta ser apenas feliz, bem 

sucedido e pleno em uma atividade, mas é necessário o ser em dezenas de facetas que 

acompanham a vida moderna? 
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Há uma tira de Calvin e Haroldo, em que Calvin questiona seu pai sobre adultos e 

diversão, no diálogo que segue: 

Calvin: Porque os adultos não saem para brincar? 

Pai de Calvin: A única maneira de um adulto poder brincar do lado de fora da 

casa é chamando isso de exercício, fazendo isso em momento que não gostariam de 

fazer e mantendo estatísticas para quantificar seu desempenho.  

Calvin: Mas isso parece um trabalho. 

Pai de Calvin: A única diferença é que você não é pago. 

Calvin: Então brincar é pior do que trabalho? 

Pai de Calvin: Ser um adulto é difícil... 

(Waterson, 1996) 

As ansiedades geradas em função da necessidade de ser bem sucedido em dezenas de 

facetas podem transformar as atividades que antes deveriam ser prazerosas e divertidas 

em mais uma obrigação que se deve cumprir em busca de um ideal de se tornar parecido 

com os estereótipos apresentados nas propagandas. 

A campanha do suco em pó Clight, pertencente à Kraft Foods e descrita nesta 

dissertação, utiliza-se do mote “Viva sem culpa”. Nele, uma mulher divide seu dia entre 

trabalhar, fazer esporte e estar em casa junto ao marido de maneira fácil e simples, 

mantendo um corpo esbelto e se sentindo livre em função de poder contar com a 

praticidade de um suco em pó, que não possui calorias.  O quanto de fato as pessoas 

acreditam que podem conquistar um corpo esbelto, realizar as atividades do dia com 

energia e poder não dar atenção aos problemas pequenos da vida em função do consumo 

de um suco em pó é questionável. No entanto, a simples caracterização desta “super-

mulher” no comercial pode aumentar a ansiedade dos consumidores impactados, mesmo 

que eles não sejam consumidores de suco em pó. 

Com isso, cabe uma discussão dos resultados da publicidade de alimentos saudáveis no 

cotidiano dos consumidores. 

Através dos estudos de Ippolito e Mathios é possível afirmar que a publicidade causa 
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um impacto positivo no mercado em que está inserida. A criação de argumentos 

saudáveis no mercado de cereais matinais americanos fez com que todos os 

concorrentes passassem a se preocupar em oferecer produtos com maiores quantidades 

de fibras e menor quantidade de gordura.  A intensidade das reportagens com gorduras 

trans no mercado brasileiro fez com que muitas indústrias que usavam este ingrediente 

passassem a diminuir ou eliminar o seu uso. Desta maneira, pode-se concluir que a 

publicidade, e mais importante do que isso, a informação que ela gera, causa um 

amadurecimento no mercado e a cobrança pelos consumidores para que os fabricantes 

entreguem produtos de melhor qualidade ou mais saudáveis. No entanto, pode-se 

argumentar que o efeito do aumento da penetração de produtos alimentícios 

industrializados na população de baixa renda pode vir em detrimento do consumo de 

alimentos naturais que ela hoje consome.  Com isso, há um impacto negativo em 

relação à maneira com que a população se alimenta. O aumento na quantidade de 

pessoas com sobrepeso e de indivíduos obesos corrobora com esta afirmação. Mas se há 

fatos que auxiliam tanto na argumentação dos impactos positivos, quando dos negativos 

dos efeitos da publicidade, um fato em si é que os consumidores se tornam mais 

esclarecidos, uma vez que possuem mais conhecimento sobre o que consomem através 

da publicidade.  Seja pela quantidade de calorias, pelo número do colesterol, pela 

quantidade de gordura trans ou pelo teor fibras presentes nos produtos, os consumidores 

se tornam mais aptos a fazerem as suas escolhas no ambiente de consumo 

contemporâneo. 

No entanto, a informação em si, da maneira como é transmitida pela publicidade pode 

ser considerado um aspecto positivo? 

Se há uma melhora no consumo, ela pode vir acompanhada de um aumento da culpa de 

se consumir, da preocupação em se manter com aparência bela e jovem, e da obrigação 

em se diminuir a culpa, em vez de se buscar o prazer. A mudança para um hábito de 

consumo mais saudável parece vir acompanhada de uma enorme cobrança pela busca de 

ideais de sucesso utilizados na publicidade e inatingíveis na vida real. Desta maneira, se 

a mudança dos hábitos alimentares é positiva, o conseqüente aumento na ansiedade que 

isso traz pode ser considerado saudável? Esta é uma dúvida que permanece como um 

tópico de monitoramento e estudo para pesquisas futuras. 
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11. ANEXO: ROTEIRO DA PESQUISA COM PROFISSIONAIS DE 

COMUNICAÇÃO, MARKETING E MÍDIA. 

1 - A criação do discurso de alimentos saudáveis 

1) O que você considera uma alimentação saudável? 

2) Quais os principais produtos desta categoria atualmente? 

3) Como você percebe que eles estão se comunicando com os seus consumidores? 

Há algum padrão que você possa perceber? 

4) Você considera produtos diets e lights como fazendo parte de uma alimentação 

saudável? Como você classificaria o mercado de “alimentos saudáveis”? 

5) O que você acredita que o consumidor busca quando ele compra um alimento 

supostamente saudável ou mais saudável? 

6) Como você acredita que foi construído este discurso de alimentação saudável? 

7) Que tipos de meios de comunicação participaram desta criação? 

8) Qual você acredita que foi o papel da mídia jornalística e de variedades para a 

criação deste discurso? Que jornais/revistas/programas você citaria que 

carregam este tipo de informação? 

9) Qual você acredita que foi o papel da publicidade na criação deste discurso? 

10)Como você acredita que estas mídias se relacionam ou se complementam? 

11)Como você vê o desenvolvimento deste pensamento da necessidade de uma 

alimentação saudável no Brasil? Tem algum ponto diferente do que você acaba 

tendo contato no resto do mundo? 

12)Como você vê a evolução deste discurso dos últimos anos para cá? 

2 - Os efeitos da comunicação saudável nos consumidores 

1) Como você acha que está comunicação está impactando os consumidores? Que 

efeito você acredita que isto está tendo nos seus hábitos de consumos? Você 

percebe um consumidor mais preocupado/esclarecido? 

2) O que você acredita que as pessoas vêem de diferente quando são comunicadas 

sobre alimentação saudável pela mídia ou pela publicidade? Como estes meios 

impactam o consumidor? Quais você acha que são os pontos fortes e pontos 

fracos de cada comunicação? 
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3) Do ponto de vista da publicidade, como ela tem comunicado esta “alimentação 

saudável” para os consumidores? Que apelos têm utilizado? Quais você acredita 

que funcionem melhor? 

4) Como você acredita que as pessoas classifiquem os diferentes tipos de 

“alimentação saudável”?  

5) Você acredita que estas comunicações possam estar criando um consumidor 

melhor? Como? 

6) Como você descreveria o perfil da pessoa que se preocupa em ter uma 

alimentação saudável? 

7) Como você descreveria os consumidores target de comunicação de alimentos 

saudáveis? 

3 - Os apelos utilizados pela comunicação de alimentos 

1) Pensando em alimentos de modo geral, como você vê conduzidas as principais 

campanhas de comunicação que estão no ar? Quais são os principais apelos 

utilizados? Você acredita que estes apelos se conectam aos consumidores?  

2) Como você descreveria os diferentes hábitos de alimentação que a pessoa pode 

ter que você já tenha tido contato na sua vivência profissional? Como isso é 

utilizado por você na criação de campanhas? 

3) Existem outras questões (estéticas, de comunidade, culturais, etc) ligadas ao 

consumo de alimentos? Quais são? Você acha necessário usar algumas delas em 

conjunto com o apelo de alimento saudável ou você acredita que somente os 

benefícios de saúde são suficientemente fortes? 

4) A comunicação focada em alimentos saudáveis precisa de um segundo 

argumento, como a estética ou alguma outra relação simbólica, de comunidade, 

cultural, etc., para suportar o argumento? Falar só de saudável vende? 

5) Como você acredita que as pessoas que aparecem neste tipo de 

comercial/comunicação do saudável deve parecer fisicamente? Existe um 

“parecer saudável”? O que seria parecer saudável? 

4 - As influências entre os participantes do discurso e a criação da campanha 

1) Qual têm sido os inputs dos clientes nas campanhas? Qual tem sido a principal 

colaboração da agência? 
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2) Quais são os principais pedidos das empresas clientes quanto ao que comunicar 

em relação aos alimentos saudáveis? 

3) Quais campanhas você se lembra sobre alimentos saudáveis? Quais as 

campanhas que você julga que foram as mais efetivas em aumentar a 

preocupação das pessoas por uma alimentação saudável? Como você acredita 

que esta/s campanhas influenciaram outras?  

4) Você acredita que é uma preocupação das empresas vincularem seus produtos 

com este tipo de benefício, mesmo que o produto não seja diretamente criado 

para isto? 

5) Que tipo de informação você normalmente tem contato quando está participando 

da criação de uma campanha de alimentos saudáveis? 

6) Quais reportagens você se lembra de ter visto comentando este tipo de consumo 

saudável de alimentos? 

7) Como você entende o envolvimento do consumidor com estas informações ou 

tendências? 

8) Como você faz o balanço do que você vê na mídia sobre alimentos saudável, do 

que é pedido no briefing e do que é a sua contribuição para o processo? Qual 

você acredita que sejam suas maiores inspirações/influências na criação de uma 

campanha? 

9) Qual é o seu principal objetivo com a comunicação de alimentos saudáveis?  

10)Quais são as responsabilidades que você acredita ter na produção e na 

veiculação destas mensagens? Como você percebe a responsabilidade dos outros 

envolvidos (agência, empresa, mídia) na criação deste discurso? 


