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RESUMO 

 

O presente estudo investiga a ocorrência de miopia no composto de marketing de 

uma marca nacional de sucos de caixa infantis, buscando capturar as principais 

características de um suco infantil por parte dos consumidores. Em termos 

metodológicos, a pesquisa aplica um questionário junto a consumidores aleatórios 

de suco de caixa. Apesar de a pesquisa visar interesses do público infantil, a 

amostra dos entrevistados não foi segmentada, de modo a oferecer uma perspectiva 

plural do tema em voga. Como resultados obtidos, através da percepção da 

amostra, foram especificadas as características que em conjunto atribuem aos sucos 

uma conotação infantil e  foi constatado que a  ocorrência da miopia dependeu do 

método de arguição dos respondentes. Deste modo, almeja-se apoiar 

desenvolvimentos futuros de outros bens de consumo infantis com mais 

acuracidade, sugerindo o desenvolvendo de novos estudos em outros setores da 

indústria e através de outros tipos de instrumentos de pesquisa.  

Palavras-chave: Miopia de marketing. Suco de caixinha. Mercado infantil.  
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ABSTRACT 

 

The present study investigates the occurrence of myopia in the marketing mix of a 

national brand of children's boxed juices, seeking to capture the main characteristics 

of a children's juice by consumers. Methodologically, the research applies a 

questionnaire to random consumers of boxed juice. Although the research targets 

interests of the children's audience, the sample of respondents was not segmented, 

in order to offer a plural perspective of the topic at hand. As results obtained, through 

the perception of the sample, the characteristics that together attribute to juices a 

childish connotation were specified, and it was found that the occurrence of myopia 

depended on the method of questioning of the respondents. This way, it is intended 

to support future developments of other children's consumer goods with more 

assertiveness, suggesting the development of new studies in other industry sectors 

and through other types of research instruments.  

Keywords: Marketing myopia. Boxed Juice. Children Market. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

1.1. Considerações iniciais 

De acordo com o relatório da Associação Brasileira das Indústrias de 

Refrigerantes e de Bebidas Não Alcoólicas (ABIR, 2020), com uma produção total de 

31 bilhões de litros, o setor de bebidas não alcoólicas evidencia estabilidade na 

produção. Sensível a uma tendência de consumo saudável, em 2018 a indústria 

aumentou a entrega ao mercado de produtos com atributos de saudabilidade como 

sucos (+5,7%), chás prontos para consumo (+4,6%), águas de coco (+6,4%) e 

bebidas funcionais como energéticos (+13,6%) e isotônicos (+0,2%).  

O combate à obesidade e a preocupação com a promoção de um estilo de vida 

saudável pautaram continuamente a atuação do setor, que participou da assinatura 

do acordo com o Ministério da Saúde em 2018 que previa a retirada gradual de 

144,6 mil toneladas de açúcar dos produtos da indústria de alimentos e bebidas até 

o ano de 2022. Além disso, a indústria brasileira de bebidas tem investido no 

estímulo à prática de esporte, na inovação para a oferta de produtos mais saudáveis 

e em diretrizes de marketing infantil responsável, por exemplo.  

Em 2016, a ABIR definiu as regras para publicidade de bebidas açucaradas para 

o público infantil. Desde então, a indústria assumiu o compromisso de suspender as 

comunicações diretas ao público infantil em mídias com audiência de pelo menos 

35% de crianças com idade até 12 anos. Os principais desafios para os players do 

ramo foram inserir estes produtos onde encontra-se o público infantil e agregar 

novos produtos ao mix para atender aos requisitos firmados no compromisso.  

Essa preocupação do poder público em estabelecer critérios que garantam maior 

responsabilidade do setor empresarial em relação à comercialização e promoção 

para o público infantil se reflete no número de propostas sendo discutidas no 

Congresso Nacional relativas à proibição da venda de refrigerantes em escolas de 

educação básica e no esforço da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 

para a construção de novas regras de rotulagem de alimentos.  
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Em especial, a subcategoria dos sucos tem o crescimento favorecido pelas suas 

características intrínsecas que permitem o desenvolvimento de produtos saborosos, 

nutritivos, saudáveis e funcionais. Considerando esse cenário otimista, é preciso 

entender sua classificação. De acordo com as informações da Associação Brasileira 

das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas Não Alcoólicas (ABIR, 2021), o suco, 

ou sumo, é a bebida não fermentada feita exclusivamente por fruta madura e sadia, 

com grande quantidade de nutrientes. O suco não possui corantes, aromatizantes 

nem grandes quantidades de açúcares, que podem ser adicionados, mas não 

podem atingir mais que 10% em peso. Nessas bebidas também é proibida a adição 

de aromas e corantes artificiais e não há qualquer adição de conservantes. 

Aproveitando o crescimento da subcategoria no Brasil nos últimos anos, a marca 

de sucos Do Bem ganhou notoriedade no cenário carioca. No estudo de caso de 

Ferreira (2012), é apresentado o contexto da sua criação e de seu posicionamento. 

Em 2006, seu fundador Marcos Leta ao tomar um suco natural de laranja, espremida 

na hora em uma lanchonete, indagou como seria se as pessoas pudessem tomar 

aquele suco saudável a qualquer momento. No final daquele ano, Marcos pediu 

demissão do banco de investimento em que trabalhava e resolveu viajar pela Europa 

e pelos Estados Unidos, a fim de estudar a melhor forma de colocar sua ideia em 

prática. Ele visitou diversas empresas de bebidas e voltando ao Brasil no início de 

2007 investiu na compra de duas máquinas de processamento e esterilização de 

frutas para fundar sua empresa. O posicionamento da Do Bem é “fazer bebidas 

verdadeiras que proporcionam um momento divertido para pessoas jovens de 

espírito”. As embalagens têm cores fortes, desenhos e textos informais (Figura 1).  

 

Figura 1 – Sucos do bem 200 ml.   

Fonte: Google (2021) 
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Diferentemente do que acontece com a maioria das embalagens de sucos, os 

sucos da Do Bem não trazem fotografias de frutas na embalagem, apenas 

personagens. A ideia é oferecer um suco saudável, mas sem a seriedade 

característica de diversos alimentos vinculados ao cuidado com saúde. O marketing 

da marca é bastante focado em redes sociais, com uso do Twitter, Facebook e 

Instagram. 

Em janeiro de 2009, os sucos do Do Bem passaram a ser embalados em 

caixinhas Tetra Pak, com validade de 4 meses. O crescimento nas vendas havia 

sido de 16%, de 2009 em comparação com o ano anterior. A valorização de 

produtos saudáveis e de empresas socialmente responsáveis pelo consumidor se 

desenhava como uma oportunidade cada vez mais nítida. Em 2016, a Do Bem foi 

comprada pela Ambev (CALDAS, 2017). Se por um lado a Ambev precisava de 

bebidas mais saudáveis em seu portfólio, a Do Bem almejava mais pontos de venda 

em todo o Brasil porque, até então, estava concentrada no Sudeste. 

Em 2020, a organização em estudo transformou sua linha já existente de sucos 

de 200 mililitros (ml) em uma linha infantil. Agora renomeada, os produtos que 

anteriormente estavam associados aos conceitos de praticidade e individualidade, 

com peças publicitárias voltadas ao público adulto, sofreram alterações em todas as 

abordagens do seu planejamento estratégico, desde a embalagem (Figura 2) até a 

comunicação de marketing nos pontos de venda e nos meios digitais, que agora 

buscam o público infantil. A lacuna observada na mudança de estratégia aqui não 

estaria relacionada a um fracasso de vendas, mas sim em uma possibilidade de 

melhor aproveitamento de oportunidades de venda para um novo público-alvo, que 

já se mostrava como grande potencial de consumo da categoria e da marca.  

 

Figura 2 – Sucos do bemzinho 200 ml.   

Fonte: Google (2021) 
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A compra da marca do produto estudado por uma gigante do setor de bebidas 

apresentou o desafio de fidelidade à estratégia e ao posicionamento original, porém 

sob o comando da área de marketing da nova companhia. Apesar das diversas 

ferramentas e estudos da área de inteligência de mercado, as necessidades dos 

clientes e a delimitação do público-alvo não são sempre acertadas pelos fabricantes, 

que acabam perdendo oportunidades de venda. Em seu clássico e premiado artigo 

Miopia em Marketing, publicado na Harvard Business Review, Theodore Levitt afirma 

que a visão curta (ou equivocada) de muitas empresas que as impede de definir 

adequadamente suas possibilidades de mercado (LEVITT, 1960).  

1.2. Problema da pesquisa 

A miopia de marketing acarreta diversas consequências para os setores, 

empresas ou marcas envolvidas, que podem ser desde uma perda de oportunidade 

de venda, até o fracasso ou falência da marca e/ou empresa. Por isso, faz-se 

necessário um planejamento estratégico detalhado. O planejamento estratégico é o 

processo de elaboração da estratégia, projetando os objetivos e resultados 

esperados a longo prazo. [...] A elaboração do planejamento envolve os processos 

de análise do ambiente e da organização (RIBEIRO, 2010, p.8).  

No entanto, a vulnerabilidade desse processo é elucidada ao se constatar que é 

de grande dificuldade prever o futuro em um mundo tão instável e mutável. Portanto, 

um acompanhamento de resultado de vendas, se possível, associado a pesquisas 

quali-quantitativas de opinião e de nível de serviço com o consumidor final são 

relevantes para um parâmetro de medição de sucesso do produto ou serviço de 

maneira continuada. 

A marca de sucos aqui apresentada como possível exemplo de miopia em 

marketing, desde sua criação em 2006, traz em seu portfólio uma linha de sucos 

tanto de 1 litro quanto de 200 mililitros. A proposta da linha de menor litragem era 

focada na praticidade e na possibilidade de uma dose individual do líquido para o 

consumidor. No entanto, a identidade visual da marca, desde sua concepção, 

sempre contou com embalagens muito coloridas e personagens, sem nunca se 

declarar, identificar ou se conectar empaticamente com o público infantil. 

Considerando a neutralidade de posicionamento até 2020 e a posterior guinada no 
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planejamento estratégico para alcançar um novo público, teria a marca cometido 

uma possível miopia em seu composto de marketing?  

1.3. Objetivo da pesquisa 

1.3.1. Objetivo geral do estudo 

O objetivo da pesquisa é identificar os principais atributos infantis percebidos por 

consumidores de sucos, de forma a permitir reflexões acerca da miopia concernente 

a um produto específico. 

1.3.2. Objetivos específicos do estudo 

• Identificar a finalidade de consumo de sucos de 1litro e 200 mililitros, 

segundo a percepção da amostra levantada; 

• Levantar as principais características identificáveis em embalagens de 

sucos infantis, segundo a percepção da amostra levantada; 

• Identificar se houve miopia no composto de marketing da marca do 

produto estudado, segundo a percepção da amostra levantada; 

1.4.  Questões de estudo 

• Quais são as finalidades de consumo de sucos de 1litro e 200 mililitros, 

segundo a amostra levantada? 

• Quais são as principais características identificáveis em embalagens de 

sucos infantis, segundo a percepção da amostra levantada? 

• Houve miopia no composto de marketing da marca do produto estudado, 

segundo a percepção da amostra levantada? 

1.5. Justificativa da pesquisa 

A importância desse trabalho permite colaborar na identificação de uma miopia 

de marketing em um produto infantil através da exemplificação de um caso de 

sucesso ou fracasso da indústria de bebidas para posterior aprendizado e aplicação 

de conceitos para novos players e produtos. O sucesso ou fracasso de vendas 



18 
 

interfere diretamente na economia e nos índices de desemprego e é de extrema 

relevância para a saudabilidade do caixa de micro e pequenas empresas.  

Através de pesquisas qualitativas de marketing, é possível observar 

necessidades latentes, implícitas ou explícitas dos clientes, assim como seu nível de 

satisfação com um produto já existente, e assim, ter um melhor desempenho nas 

vendas, seja este produto de qualquer setor. 

A pesquisa pode interessar aos profissionais e estudantes da área de marketing 

e vendas, visando uma abordagem de um caso bastante recente da indústria 

brasileira, de uma marca e empresa famosas e presentes nas gôndolas e lares 

brasileiros. Essa vantagem cronológica do caso recente se dá ao fato de que a 

teoria já foi proposta há 6 décadas e o contexto socioeconômico dos casos nela 

embasados posteriormente podem ser considerados ultrapassados. 

1.6. Delimitação da pesquisa 

O estudo será feito baseado no composto de marketing da marca estudada, 

através da experiência na área de trade marketing na empresa citada, fazendo um 

paralelo com os conceitos de marketing e empreendedorismo. O formulário foi 

enviado para consumidores de sucos, independente da faixa etária. Em termos 

temporais, o presente estudo compreendeu o período entre fevereiro/2021 a 

abril/2021. 

1.7. Organização do estudo 

O presente estudo é subdividido em 5 capítulos. O primeiro consiste em 

apresentar a introdução através da contextualização, o problema da pesquisa, seu 

objetivo, sua justificativa e suas delimitação e estrutura. 

O segundo capítulo oferece uma revisão da literatura para situar os leitores sobre 

a teoria original aqui apresentada, assim como teorias complementares da área e 

outros cases famosos de outras marcas e empresas. 

No terceiro capítulo estão descritos os procedimentos metodológicos de coleta e 

análise dos dados provenientes da pesquisa qualitativa online.  
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No quarto capítulo evidenciam-se os principais resultados da pesquisa, assim 

como as análises quali-quantitativas referentes aos dados levantados. 

No quinto capítulo são apresentadas as conclusões e sugestões de estudos 

futuros. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo são apresentadas discussões baseadas no artigo sobre miopia de 

marketing de Theodore Levitt, que em 1960 deu origem à essa perspectiva de 

estudo nas áreas de administração e marketing, com diversas aplicações e 

exemplos práticos. Também, são apresentadas com mais detalhes as características 

próprias do Marketing Infantil, com o objetivo de apresentar conceitos, casos e 

dados sobre esta temática, visto que o estudo busca traçar um paralelo com uma 

marca de sucos agora voltada para este público. 

2.1. Miopia de marketing 

Para atender a demanda mundial, as empresas precisam estar atentas às 

mudanças de tendências e variáveis econômicas e tecnológicas, e para isso é 

necessário o planejamento estratégico, onde serão previstos todos os possíveis 

problemas que a empresa enfrentará, além de todas as possíveis transformações 

pelas quais o segmento empresarial passará. A organização deve sempre ser 

flexível às mudanças sem ficar presa ao passado e aos velhos costumes. Dentre os 

erros de planejamento cometidos por muitas empresas o chamado de Miopia em 

marketing acontece quando a empresa não consegue vislumbrar tendências e 

mudanças que poderão afetá-la.  

Miopia em marketing define a ‘vista curta’ de empresas que, embora possam 

estar muito bem em um dado momento, não tem a capacidade de olhar seu 

ambiente de negócios e vislumbrar tendências e mudanças que dão pistas de que 

podem ocorrer (LEVITT, 1960). Desta forma, a empresa não consegue avistar 

janelas de oportunidades, que poderiam servir para se antecipar às suas 

concorrentes e conquistar vantagens competitivas. 

Bello et al. (2014), apresentam, por exemplo, um estudo de caso sobre uma 

empreendedora que abriu uma loja de calçados femininos especializada em 

tamanhos grandes. O que ela não sabia era que a loja acabaria atraindo clientes 

como drag queens, crossdressers, transexuais e travestis.  O caso elucida que para 

conciliar consumidores com perfis diferentes o fabricante geralmente encontra trade-
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offs para as vendas do seu negócio, pois a escolha de focar em um determinado 

público-alvo pode acarretar na perda de outro. 

Apesar de nesse texto ser reforçada a importância de saber posicionar a marca 

para maximizar as vendas em todos os públicos potenciais, também é de suma 

importância utilizar estratégias e abordagens que fidelizem esse consumidor. Após 

essa delimitação de público-alvo é necessária uma manutenção do relacionamento 

entre ele e a marca, para que os desempenhos sejam prósperos e constantes. 

Boarini (2016), por exemplo, apresentou diversos casos de miopia na 

propaganda brasileira com relação à postura da mulher como consumidora. A teoria 

original de miopia foi escrita há 60 anos, no entanto, ela questiona a gravidade desta 

miopia acontecer ainda nos dias atuais, mesmo com uma quantidade imensa de 

informações à disposição das empresas por conta do big data e de tecnologias 

digitais que conversem com o público. No artigo, ela constata como algumas 

empresas e profissionais de comunicação parecem não saber ler os consumidores, 

causando revolta entre os mesmos e consequentes suspensões das campanhas e 

retratação dos agentes envolvidos, como o caso do remédio para cólica que 

associava a dor menstrual à “frescura”. Neste caso, o remédio tem como alvo o 

público feminino, porém sua estratégia de comunicação reforçou estereótipos 

negativos da sociedade para com as mulheres, demonstrando uma grave falha de 

posicionamento.  

Os casos relatados que se situam na última década apresentam um conceito 

muito presente na indústria 4.0, que é o papel do prossumidor. Este encerrou de vez 

a distinção entre cidadão e consumidor, pois o exercício das duas personas é, mais 

que nunca, simultâneo.  

Giglio (1996), procurou desenvolver um modelo teórico baseado no estudo de 

redes sociais para análise do comportamento do consumidor e a partir desse modelo 

desenvolver ações de marketing mais objetivas. No artigo ele defende a inclusão do 

ator consumidor nas pesquisas sobre redes cujos objetivos finais incluíam o próprio. 

Esta análise mostrou que o consumidor está ausente como ator, tanto teoricamente, 

quanto nas sugestões gerenciais. Seu papel na rede é secundário e são raros os 

estudos sobre a gestão de sua participação. Ele desenvolveu uma interpretação 

sobre os motivos dessa ausência, destacando pontos como o uso de teorias 
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inadequadas sobre o comportamento do consumidor, centradas na pessoa e não 

nas relações e o uso de metodologias racionais econômicas, pouco adequadas para 

a multiplicidade e imprevisibilidade das relações sociais. 

Estudos como este demonstram a importância tanto de adaptação das empresas 

quanto da revisão do seu planejamento estratégico, para que foco seja o consumidor 

e não só as vendas e resultados, pois estes são consequências e não objetivos. 

Kotler (1999), analisou as mudanças constantes ocorridas nos mercados e 

apresentou indagações e questões sobre a atual velocidade em que elas ocorrem. A 

estratégia vitoriosa do ano anterior pode ser hoje o caminho mais certo para o 

fracasso. Nesta obra, foram identificados dois tipos de empresa: as que mudam e 

aquelas que desaparecem.  

Portanto, estes autores ressaltam a importância de conhecer o público-alvo 

pretendido, ampliar as suas possibilidades e estudar suas características 

socioeconômicas para que o consumidor se sinta satisfeito com o produto e para 

que a empresa possa alcançar sucesso nas vendas e não seja absorvida pela atual 

dinâmica do mercado.  

2.2. Marketing infantil 

Mendonça et al. (2017) em seu artigo sobre marketing infantil televisivo justificam 

a escolha da temática da pesquisa com dados sobre o crescimento nítido dos 

esforços de marketing para esse público específico, mostrando que a publicidade 

infantil já ocupa lugar significativo no mercado publicitário, com um registro na época 

de R$50 bilhões movimentados no cenário nacional e com perspectivas de 

crescimento de 14% ao ano. Esses dados seriam reflexo da precoce idade de 

exposição da criança com meios de comunicação e da consideração de sua 

vulnerabilidade, haja vista que é facilmente influenciada. Os autores elucidam 

importantes conceitos como o mix de marketing de praça, produto, promoção e 

preço (KOTLER; ARMSTRONG, 2003) e de segmentação de mercado, passando 

por estudos da significância psicossocial da criança e sua evolução ao longo do 

tempo para se tornar consumidora. Nesse contexto, eles afirmam que uma das 

formas preferidas pelas crianças para se expressar são os desenhos, que 

representarão a realidade na sua visão particular e que sua atenção está focada em 
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características como personagens e cores chamativas, ainda não prestando atenção 

na marca em si.  

Observa-se que existe uma relevância financeira de uma estratégia voltada ao 

público infantil em crescimento e que esta está diretamente relacionada aos 

conceitos já presumidos de preferências dos mesmos, de produtos cujo composto 

de marketing seja colorido e com personagens que estimulem sua imaginação e os 

tragam para uma zona de conforto. 

Félix (2015) estuda como este público-alvo infantil é induzido a consumir os 

produtos que lhes trazem satisfação. A autora ressalta que a faixa etária de crianças 

com 5 a 12 anos coincide com o período de ingresso na escola, que é o período em 

que as crianças entram em contato com outras que também são consumidoras dos 

mesmos produtos. Estas informações de consumo são repassadas automaticamente 

entre as crianças, desde os lanches ao vestuário. Em sua pesquisa, a coleta de 

dados foi realizada com a aplicação de questionários para identificação de 

comportamento, tanto dos filhos quanto dos pais, na hora da realização das compras 

familiares. Nela, a escola e a internet aparecem como dois dos principais meios de 

conhecimento de um novo produto para 43% e 78% das famílias, respectivamente. 

Os pais adquirem alimentos (58%) e produtos higiênicos (62%) rotulados com 

personagens infantis, o que evidencia a influência dos filhos na compra de tais 

produtos. De acordo com Karsaklian (2004), as empresas utilizam personagens 

conhecidos das crianças ao fazerem propagandas e desenhos animados para se 

aproximarem desse público. 

Sendo assim, é possível concluir que os produtos infantis estão muito presentes 

no cotidiano de qualquer consumidor, tanto o que desempenha a missão de compra 

quanto o que está exposto a propagandas e anúncios televisivos ou digitais. Dessa 

maneira, é reforçada a ideia de importância de posicionamento aos players que 

desejam se inserir nesse mercado promissor. 
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3. METODOLOGIA 

 

Neste capítulo é abordada a metodologia utilizada na pesquisa. Estão 

apresentadas as etapas realizadas para a coleta, tratamento e análise dos dados, 

assim como as etapas seguidas na pesquisa e suas limitações. 

3.1. Classificação da pesquisa 

De acordo com Turrioni e Mello (2012), a pesquisa pode ser classificada como 

aplicada porque seus resultados podem ser utilizados pela empresa estudada ou 

outras empresas que trabalhem com o público infantil para aperfeiçoar suas 

estratégias de marketing. 

Quanto aos fins é exploratória porque é uma pesquisa junto a consumidores que 

visa descrever as características de determinado produto e estabelecer relações 

entre as variáveis. Também é quali-quantitativa porque utiliza recursos de pesquisas 

sociais associados a técnicas estatísticas. 

3.2. Caracterização dos sujeitos da pesquisa 

Tendo em vista que o objetivo é investigar a percepção concernente a atributos 

específicos de sucos de caixa por parte de seus consumidores, de maneira ampla, 

os sujeitos de pesquisa são adultos e capazes. 

Tendo em vistas as restrições impostas pela pandemia do COVID-19, o método 

de contato será exclusivamente advindo por meio da distribuição de questionário 

online.   

3.3. Técnicas de coleta de dados 

De acordo com Gil (1999), o questionário é um dos principais métodos para a 

coleta de dados em levantamentos. Pode ser definido como técnica de investigação 

composta por questões escritas apresentada a pessoas para conhecimento de sua 

opinião. 
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 Para a presente investigação será aplicado um instrumento de pesquisa on-line, 

contendo um questionário utilizado para coletar informações sobre a percepção de 

consumidores de sucos em relação a distintos atributos de diversas marcas.  

O questionário foi dividido em cinco partes. A primeira tem como objetivo eliminar 

os respondentes que não consumem suco de caixa. A segunda objetiva coletar 

dados para segmentação do respondente, tais como: gênero, idade, grau de 

escolaridade e se possuem filhos. A terceira parte busca entender a frequência e a 

finalidade de consumo de sucos na rotina dos mesmos. A quarta sessão obtém a 

opinião dos respondentes em relação aos indicadores observáveis nas embalagens 

dos produtos existentes no mercado e a quinta sessão foca diretamente nas 

embalagens e produtos infantis. O instrumento único é composto pelas seguintes 

perguntas:  

Tabela 1: Critérios e indicadores do instrumento de pesquisa 

Critério Perguntas 

Público- Alvo 1- Você compra ou já comprou suco de caixa? 

Segmentação 2- Qual é a sua idade? 

3- Com qual gênero você se identifica? 

4- Qual é seu grau de escolaridade? 

5- Você possui filhos? 

6- Caso a resposta tenha sido sim, qual (is) faixa (s) etária (s)?  

Consumo 7- Com que frequência você costuma comprar suco de caixa? 

8- Onde você costuma comprar suco de caixa? 

9- Qual tamanho de suco você costuma comprar? 

10- Com qual finalidade você costuma comprar suco de caixa 

1L? 

11- Com qual finalidade você costuma comprar suco de caixa 

200ML? 

12- Com que frequência você costuma consumir suco de caixa? 

Embalagem 13- Um suco com personagens na embalagem é um suco 

infantil, na sua opinião? 

14- Um produto com embalagem muito colorida é um suco 

infantil, na sua opinião? 

15- Um suco de caixinha (200 ml) é um suco de infantil na sua 

opinião? 

16- Um suco de caixinha (200 ml) é um suco para o público 

adulto de porção individual, na sua opinião? 
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Público Infantil 17- Quais das seguintes marcas remete ao público infantil na sua 

opinião? Escrito 

18- Por qual (ais) motivo (s)? 

19- Quais das seguintes marcas remete ao público infantil na sua 

opinião? Imagem 

20- Por qual (ais) motivo (s)? 

 

Fonte:  A autora 

3.3.1. Procedimentos de pré-testagem 

O presente formulário foi pré-testado junto a três respondentes aleatórios que 

puderam oferecer suas impressões gramaticais e/ ou de consistência técnica para 

aperfeiçoamento do instrumento.  

3.4. Procedimentos de análises de dados 

A presente pesquisa de posse das respostas lançou mão de estatística descritiva 

no sentido de oferecer com cruzamento mais fidedignos das inter-relações 

possíveis. 

3.5. Limitações do método 

Os respondentes podem responder aleatoriamente, sem comprometimento com 

a pesquisa, embora a existência de erro seja prevista sob a perspectiva estatística. 

Os resultados obtidos foram resumidos, utilizando estatísticas simples, 

acompanhadas de síntese descritiva de cunho qualitativo. A etapa de análise desses 

dados é fundamental e Gil (1999) explica esta relevância para o trabalho tendo como 

objetivo organizar os dados para que possibilitem o fornecimento de respostas ao 

problema em questão. 
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4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

4.1. Considerações iniciais 

Neste capítulo são apresentadas e discutidas as percepções dos 205 

respondentes do questionário utilizado como instrumento de pesquisa. É importante 

ressaltar que estes se mostram como respondentes por conveniência por fazerem 

parte, até certo grau, da rede da autora. O questionário foi feito inteiramente online e 

compartilhado através de redes sociais, devido às limitações físicas de pesquisas 

presenciais no período de pandemia. O período de coleta das respostas ao 

questionário foi entre os dias 04 de abril de 2021 e 07 de abril de 2021. 

De modo a tornar mais didática a exposição dos resultados obtidos e suas 

respectivas reflexões provenientes, o presente capítulo encontra-se segmentado em 

5 seções, a saber: 

I. Perfil dos respondentes; 

II. Preferências de consumo de maneira geral; 

III. Análise particularizada para sucos de 200ml; 

IV. Análise particularizada para sucos infantis com apresentação das ilustrações 

referentes às suas embalagens; 

V. Confrontação dos achados com a literatura. 

4.2. Perfil dos respondentes 

A primeira pergunta do questionário buscou eliminar os respondentes que não 

consumem suco de caixa, visto que não são o público-alvo da pesquisa. Sendo 

assim, dos 205 participantes, apenas foram considerados para seguir adiante 189 

deles, ou seja, 92,2%, como apresentado pelo gráfico da figura 3. 
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Figura 3 – Compradores de suco de caixa.  

Fonte: Questionário  

 

Considerando a primeira parte da pesquisa que visava a segmentação dos 

respondentes, o gráfico da Figura 4 evidência majoritariamente três faixas de idade 

significativas. A faixa entre 18 e 24 anos representa 52,4% dos respondentes, a 

faixa entre 25 e 30 anos 22,8% deles e a faixa etária de mais de 40 anos, que 

obteve 23,3% das respostas. 

 

Figura 4 – Idade dos respondentes.  

Fonte: Questionário 

Fazendo uma relação com a Figura 5 sobre grau de escolaridade, pode-se traçar 

dois perfis mais definidos de respondentes. O primeiro deles, somando 73,2% do 
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total, sugere um perfil jovem, entre 18 e 30 anos, ainda na graduação ou recém-

formados, que seria proveniente da rede direta da autora.  

 

 

Figura 5 – Escolaridade dos respondentes.  

Fonte: Questionário 

 

O outro perfil, com 44 respondentes, ou seja, 23,3% das respostas, seria dos 

adultos de mais de 40 anos, sendo estes a maioria (97,4%) dos respondentes que 

relataram ter filhos de diversas idades, conforme dado desdobrado das informações 

do gráfico da Figura 6.  Esse perfil seria advindo, supostamente, da rede direta dos 

pais da autora, que compartilharam com seus contatos o formulário, atingindo uma 

outra geração, que, em sua maioria, possui até mais de 50 anos. 

 

Figura 6 – Respondentes com filhos.  

Fonte: Questionário 
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Depreende-se da Figura 7 que apenas 12 respondentes possuem filhos com 

menos de 15 anos e ainda tem algum contato provável com o setor de bens de 

consumo infantis.  

 

Figura 7 – Faixas etárias dos filhos dos respondentes.  

Fonte: Questionário 

 

Os dados sobre o gênero não se mostraram relevantes para o resultado da 

pesquisa, mas demonstraram certo equilíbrio entre o gênero masculino (52,4%) e 

feminino (47,1%). Um respondente se identificou como gênero não-binário.  

 

Figura 8– Gênero dos respondentes. 

 Fonte: Questionário 
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4.3 Preferências de consumo de maneira geral 

Nesta parte do questionário, o objetivo era entender as preferências de consumo 

de suco de caixa de maneira geral. Primeiramente, foi perguntada a frequência de 

compra deste produto para entender o percentual do que são chamados de heavy 

buyers, ou seja, grandes compradores de suco dentre os que responderam que 

compram ou já compraram. 

A Figura 9 ilustra que dentre os respondentes, são considerados como heavy 

buyers os 14,8% que compram uma vez na semana ou mais.  

 

 

Figura 9 – Frequência de compra de suco de caixa da amostra.  

Fonte: Questionário 

 

Em se tratando de local de compra, representado pelo gráfico da Figura 10, o 

mercado aparece como canal majoritário para os respondentes. De fato, o formato 

de caixa é geralmente o escolhido pelos fabricantes para serem disponibilizados nos 

canais que chamam de off trade, que são os locais que os consumidores compram o 

produto para consumir depois, por exemplo mercados e padarias. Restaurantes são 

considerados canais on trade, ou seja, o consumidor compra o produto para 

consumi-lo na hora. Para esse canal, os sucos, refrigerantes e outras bebidas são 

oferecidos geralmente em latas, garrafas de vidro ou garrafas PET. Também é 

relevante que o mercado seja o canal de compra principal, uma vez que nele 

ocorrem majoritariamente as ações de trade marketing das marcas, ou seja, das 

propagandas e materiais publicitários no PDV (Ponto de Venda). 
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Figura 10 – Canal de compra de suco de caixa da amostra.  

Fonte: Questionário  

Uma vez que o mercado é o canal principal de compra dos sucos de caixa, foi 

perguntado qual era o tamanho de embalagem escolhido na ocasião da compra. A 

Figura 11 ilustra o gráfico associado à pergunta, onde era possível responder mais 

de uma opção. O suco de 1L se mostrou como principal tamanho para os 

respondentes, o que faz sentido de acordo com a classificação off trade do mercado, 

em que os consumidores poderiam levar o produto para casa para compartilhá-lo 

com outras pessoas, abri-lo e guardá-lo na geladeira, por exemplo. Os sucos de 

caixa de outros tamanhos também apareceram nas respostas, em menor 

quantidade. 

 

 



33 
 

 

Figura 11 – Tamanhos de suco de caixa usualmente comprados pela amostra.  

Fonte: Questionário 

Nesse ínterim, a Figura 12 oferece possíveis insumos para permitir a reflexão 

sobre a finalidade da compra desse suco de 1L. O formulário apresentava as 

respostas lanche, almoço, jantar, café da manhã, academia, merenda escolar, não 

compro e a opção “outro” que indicava um campo qualitativo para que escrevessem 

a resposta. Sendo assim, as refeições como lanche, almoço, jantar e café da manhã 

apareceram como principais escolhas dos compradores. As respostas qualitativas 

indicaram outras opções como misturar com bebida alcoólica, subir o açúcar para 

diabéticos ou tomar entre refeições.  

 

Figura 12 – Finalidade de compra de suco 1L da amostra.  

Fonte: Questionário 
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Já para o suco de 200ml, outras respostas se mostraram significativas, como 

mostra a Figura 13. O lanche e o café da manhã continuaram aparecendo como 

refeições, mas também ganharam relevância a merenda escolar e o trânsito/ 

viagem. Sendo assim, pode-se observar que os sucos de 200 ml possuem 

características de um single serve packing, ou seja, um produto que geralmente é 

visado para consumo individual. A ocasião merenda escolar, também reflete além da 

característica individual, uma possível associação com o mercado infantil. 

 

 

 

Figura 13 – Finalidade de compra de suco 200ml da amostra. 

 Fonte: Questionário 

 

 A última pergunta dessa seção tinha a intenção de separar a missão de 

compra com a frequência de consumo. Compradores não são necessariamente 

consumidores, e, como é possível  analisar na Figura 14, os heavy users, ou seja, 

grandes consumidores são mais presentes que os heavy buyers, representando 

36% dos respondentes. Os heavy users consumem suco uma vez por semana ou 

mais. 
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Figura 14 - Finalidade de consumo de suco de caixa da amostra.  

Fonte: Questionário 

4.4. Análise particularizada para sucos de 200ml 

Nesta seção foram feitas perguntas referentes à opinião dos respondentes sobre 

embalagens de sucos de 200ml. As opções de resposta foram disponibilizadas no 

formato típico da escala Likert (concordo fortemente, concordo, não concordo nem 

discordo, discordo e discordo fortemente), induzindo respostas positivas, negativas 

ou neutras. 

As respostas da primeira pergunta não evidenciaram unanimidade na opinião dos 

respondentes, como se pode observar na Figura 15. Apesar da maioria absoluta 

(52,9%) concordar que a presença de personagens na embalagem representaria um 

suco infantil, a porcentagem dos respondentes neutros e discordantes foi só um 

pouco menor (47,1%), evidenciando desde já uma polêmica em torno dessa 

questão. 
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Figura 15 – Opinião dos respondentes acerca da correlação de personagens na embalagem 

e público infantil. 

Fonte: Questionário 

Já em relação às cores da embalagem, depreende-se da Figura 16 que 

diferentemente da presença de personagens, os respondentes não concordam que 

uma embalagem muito colorida é necessariamente um suco infantil, somando 88,9% 

das respostas como negativas e neutras. 

 

Figura 16 - Opinião dos respondentes acerca da correlação de embalagens coloridas e 

público infantil.  

Fonte: Questionário 

A pergunta seguinte sobre a embalagem lançou mão das características relativas 

e se conteve apenas em seu tamanho. Conforme ilustra a Figura 17, o fato de o 

suco ter apenas 200ml somente não torna o mesmo infantil, como se pode verificar 

das 58,2% respostas discordantes e 17,5% neutras da pergunta. 
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Figura 17 – Opinião dos respondentes acerca da correlação de tamanho da embalagem e 

público infantil. 

Fonte: Questionário 

 A última pergunta da sessão contrapôs a anterior, ao questionar se a 

embalagem de 200ml seria voltada para o público adulto, mas que apenas 

representasse uma porção individual do suco. A Figura 18 sugere que a maioria 

(54,5%) concorda com a afirmação.  

É importante destacar que a pergunta relacionava a proposição de dose 

individual com o público adulto, ainda que a dose individual possa servir o público 

infantil também, o que pode ter influenciado os neutros e discordantes. Como dito 

anteriormente, o objetivo aqui era contrapor a pergunta anterior para atestar o 

dilema das respostas e refutar ou apreender uma possível contradição. 

 

Figura 18 – Opinião dos respondentes acerca da correlação de tamanho da embalagem e 

público adulto.  

Fonte: Questionário 
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4.5 Análise particularizada para sucos infantis com apresentação das 

ilustrações referentes às suas embalagens  

A última parte do questionário objetivou diretamente o público infantil. Foram 

feitas quatro perguntas, na seguinte dinâmica: a primeira pergunta apresentava 

diversas opções escritas de marcas de suco, declaradamente infantis ou não, e 

solicitou ao respondente marcar as que o remetiam ao público infantil, sendo 

possível marcar mais de uma opção. A pergunta em seguida questionava o motivo 

para a escolha, dando opções prontas como personagem, tamanho, cor, preço e 

também um espaço para respostas discursivas. As duas perguntas seguintes 

seguiram o mesmo esquema, com a diferença de que em vez das opções escritas 

de marcas de sucos, foram apresentadas as imagens das embalagens, porém sem 

o nome ou logotipo, apresentando então uma dinâmica visual para a pergunta. 

Como ilustra a Figura 19, a marca “Kapo” se destacou como principal associação 

para os respondentes como marca de suco infantil. De fato, pesquisas de mercado 

indicam que sua fabricante Del Valle possui o maior market share da categoria e já 

está consolidada no mercado, presente desde 2001 (SETTI, R. 2021). 

É interessante perceber que uma quantidade significativa das respostas foi a 

opção “Do Bemzinho”, ainda que esta só exista desde 2020. Não é possível inferir 

se os respondentes conhecem a marca ou apenas foram influenciados pelo 

diminutivo do nome, visto que a marca “Do Bem” também estava disponível. 

 

Figura 19 – Associação dos respondentes entre marcas do mercado e público infantil.  

Fonte: Questionário 
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 A justificativa para as respostas ressaltou a questão do personagem e da 

embalagem como um todo. Em especial a escolha da marca “Kapo”, linha infantil da 

Del Valle, recebeu diversas justificativas qualitativas que remetem a lembranças 

afetivas da infância dos respondentes do perfil segmentado entre 18 e 30 anos. 

Conforme a suposição levantada anteriormente, houve uma resposta associando a 

marca “do bemzinho” ao público infantil devido ao nome no diminutivo, como ilustra 

a Figura 20. 

 

Figura 20– Motivo para a associação dos respondentes entre marcas do mercado e público 

infantil.  

Fonte: Questionário 

 Em seguida, conforme a dinâmica aplicada, foram expostas imagens das 

embalagens das marcas sugeridas na penúltima pergunta, porém sem o nome e/ou 

logotipo das mesmas. As Figuras 21, 22 e 23 ilustram como estavam dispostas as 

opções de resposta. 
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Figura 21 – Opções de resposta para associação dos respondentes entre embalagens do mercado e 

público infantil. Opção 1: Do bem, Opção 2: Kapo, Opção 3: Maguary.  

Fonte: Questionário 

 

Figura 22 – Opções de resposta para associação dos respondentes entre embalagens do mercado e 

público infantil. Opção 4: Del Valle, Opção 5: Ades, Opção 6: Do Bemzinho.  

Fonte: Questionário 
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Figura 23 – Opções de resposta para associação dos respondentes entre embalagens do mercado e 

público infantil. Opção 7: Do bem todo dia, Opção 8: Do bem, Opção 9: Do bem 1L.  

Fonte: Questionário 

As respostas apresentadas na Figura 24 reforçaram a franquia “Kapo” como 

marca principal de associação ao público infantil. A marca do bemzinho novamente 

aparece como segunda opção dos respondentes. Ambas possuem personagens 

com aspectos infantilizados. As outras imagens com embalagens de sucos do bem 

receberam uma quantidade significativa de votos, inclusive a embalagem de 1L, pois 

também apresentam personagens, mas com traços, talvez, menos estereotipados. 
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Figura 24 – Associação dos respondentes entre embalagens do mercado e público infantil.  

Fonte: Questionário 

 Em relação à justificativa, depreende-se da Figura 25 que os respondentes 

associam principalmente a presença do personagem na embalagem, quando em 

evidência apenas ela mesma, sem a relação psicológica de afetividade de saber o 

nome da marca. 

 

Figura 25 – Motivo da associação dos respondentes entre embalagens do mercado e público 

infantil. Fonte: Questionário 

4.6 Confrontação dos achados com a literatura 

 Os dados previamente apresentados permitem confrontos com a literatura a 

partir das seguintes constatações:  
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A) Houve miopia de marketing da Do Bem, uma vez que não enxergavam o 

público infantil como público-alvo. Suas embalagens de suco sempre tiveram 

personagens e os respondentes associam personagens ao público infantil. 

B) O marketing infantil dos produtos que se identificam com esse segmento é 

assertivo ao colocar personagens nas embalagens, o que chamaria atenção 

deste público-alvo na missão de compra. 

As discussões acerca destas constatações serão mais detalhadas no capítulo a 

seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No que diz respeito às questões-problema colocadas no capítulo 1, com base 

na investigação de campo e na literatura, percebe-se que: 

• Os sucos de embalagem de 1 litro e de 200ml representam finalidades de 

consumo distintas. Sendo o suco de 200ml, popularmente chamado de 

suco de caixinha, o foco da pesquisa, observa-se que o mesmo não é 

visto necessariamente como um bem de consumo infantil por si só. Esta 

litragem ganha atribuições infantis a depender de características 

específicas presentes em sua embalagem. Sendo assim, ele é visto como 

uma dose individual de suco, proporcionando praticidade aos seus 

consumidores. É possível inferir que as duas proposições levantadas em 

conjunto delimitam a finalidade significativa sugerida na pesquisa que é a 

merenda escolar, ou seja, um suco de dose individual e direcionado ao 

público infantil. 

• As principais características identificáveis em embalagens de sucos 

infantis, segundo os respondentes, são ordenadamente: presença de 

personagens, cores e tamanho. Conforme exposto previamente, as cores 

e o tamanho da embalagem individualmente não garantiram essa 

associação, mas participam do conjunto da percepção. A presença de 

personagens sugerir um bem de consumo infantil vai de acordo com a 

literatura apresentada no segundo capítulo do estudo, ou seja, que 

personagens atraem o lúdico das crianças para consumir determinado 

produto. É importante ressaltar que esses personagens nem precisam ser 

necessariamente personagens conhecidos de desenhos infantis ou de 

outros programas da mídia, são apenas representações, geralmente da 

fruta do qual o suco é feito, em formas de desenhos e caricaturas. 

Também é relevante observar que a presença do personagem somente foi 

constatada como característica principal do suco infantil quando associado 

a alguma marca específica ou após a exibição da sua embalagem. A 

pergunta sem sugestão de resposta sobre a inferência de personagens e 

sucos infantis demonstrou uma divisão entre a opinião dos respondentes. 
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• A partir das análises previamente descritas, é possível perceber que, 

quando a pergunta acerca da inferência entre personagens, cores e 

tamanhos da embalagem é literal, supostamente não houve miopia no 

composto de marketing da marca do produto estudado, segundo a 

percepção dos respondentes. Quando a pergunta acerca da inferência 

entre personagens, cores e tamanhos da embalagem não é mais literal e 

conta com a materialização dessa embalagem através da apresentação 

de marcas conhecidas e de suas imagens, conclui-se que supostamente 

houve miopia no composto de marketing da marca do produto estudado 

segundo a percepção dos respondentes. Visto que seus produtos já eram 

coloridos, com personagens e dispostos também em embalagem de 

200ml, estas características são exatamente o conjunto de características 

observáveis em um suco infantil pela amostra. Por isso, por exemplo, suas 

embalagens antigas receberam muitos votos de associação ao público 

infantil na penúltima pergunta do questionário que apresentava as 

imagens. O fabricante ao transformar a linha de 200ml e 

consequentemente suas embalagens com a proposta de infantilizar os 

personagens já existentes e acrescentar  nestes produtos o diminutivo ao 

nome da marca estaria potencializando o alcance ao público-infantil e 

reforçando suas características pré-existentes.  

Tendo em vista os esforços realizados, os objetivos foram alcançados a partir 

da análise desenvolvida neste capítulo, ou seja, foi possível identificar os principais 

atributos infantis percebidos por consumidores de sucos, de forma a permitir 

reflexões acerca da ocorrência de miopia concernente a um produto específico.  

Como sugestões de estudos futuros, recomenda-se uma investigação acerca 

de características de outros bens de consumo infantis, que não sucos, para que 

sejam traçados paralelos entre as embalagens e para que as hipóteses levantadas 

sejam confirmadas. Também é importante sugerir outros tipos de instrumento de 

pesquisa, visto que a disposição e ordem das perguntas utilizadas neste estudo 

podem ter gerado contradições dos respondentes. A ordenação associada ao uso 

dos nomes das marcas e das imagens permitiu que as opiniões fossem relativizadas 

até o fim do questionário. Sendo assim, seria interessante a pesquisa através de 
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entrevistas ou então a testagem de um questionário só com imagens, só com textos 

ou com outra ordenação das perguntas. 

 Não há dúvida que a empresa em questão estava ciente das implicações das 

embalagens dos seus produtos e que possui recursos para pesquisas de mercado 

para desenvolvimento e lançamento dos mesmos, portanto as proposições aqui 

levantadas visam apenas uma reflexão acerca da miopia, sem qualquer sugestão de 

falhas no planejamento destes bens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

REFERÊNCIAS 

 

FERREIRA, Daniela Abrantes. FERREIRA, Lucelena Abrantes. MAYER, Verônica 

Feder. SUCOS DO BEM: O DESAFIO DE CRESCER COM A FRUTA NA 

CAIXINHA. São Paulo: GV casos - Rev. Bras. de Casos de Ensino em 

Administração, 2012. 

 

ABIR, Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas Não 
Alcoólicas, SAIBA MAIS SOBRE OS SUCOS/SUMOS Disponível em: 
https://abir.org.br/o-setor/bebidas/suco-ou-sumo. Acesso em 01 de março de 2021. 

 

ABIR, Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas Não 
Alcoólicas, Revista ABIR 2020 Disponível em: https://abir.org.br/abir/wp-
content/uploads/2020/03/revista-abir-2020.pdf. Acesso em 01 de março de 2021. 

 

BELLO, Caio Henrique Costa; ROJAS, Isadora Matsuda Sanchez; ZANNI, Pedro. 
Conta pra ela!  São Paulo: GV casos - Rev. Bras. de Casos de Ensino em 
Administração, 2014.  

 

BOARINI, D. Quando a miopia na propaganda pode abalar a reputação das 
marcas para as mulheres. São Paulo: Intercom, 2016. 

 

CALDAS, Edson. Época Negócios. Do Bem depois da Ambev. Disponível em 
https://epocanegocios.globo.com/Empresa/noticia/2017/06/do-bem-depois-da-
ambev.html. Acesso em 03 de março de 2021. 

 

FÉLIX, Maria Aparecida. Os Impactos do Marketing no Comportamento 
familiar: Uma análise acerca da influência da publicidade infantil. Minas 
Gerais, UniFACIG, 2015.  

 

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisas. São Paulo: Atlas, 
1988. 

 

https://abir.org.br/o-setor/bebidas/suco-ou-sumo
https://abir.org.br/abir/wp-content/uploads/2020/03/revista-abir-2020.pdf
https://abir.org.br/abir/wp-content/uploads/2020/03/revista-abir-2020.pdf
https://epocanegocios.globo.com/Empresa/noticia/2017/06/do-bem-depois-da-ambev.html
https://epocanegocios.globo.com/Empresa/noticia/2017/06/do-bem-depois-da-ambev.html


48 
 

GIGLIO, E. O Comportamento do Consumidor e Gerência de Marketing. São 
Paulo: Pioneira, 1996.  

 

KANTAR, 2019. Innovation to Growth 2019.  Disponível em: www.sebrae.com.br. 
Acesso em 06 de dezembro de 2020. 

 

KARSAKLIAN, Eliane. Comportamento do Consumidor. 2. ed. São Paulo: Atlas 
2004 

 

KOTLER, P. Marketing para o Século XXI: Como Criar, Conquistar e Dominar 
Mercados.  São Paulo: Futura, 1999.  

 

KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Princípios de Marketing. 9. ed. São 
Paulo:Prentice  Hall, 2003.  

 

LE BIGOT, J.Y. The economic influence of Young people in France... its 
philosophical  implications. Esomar – children and young people. Viena, p.67-
86, 1980.  

 

LEVITT, Theodore , Marketing Myopia, Harvard Business Review, 48 Jul. Ago. pp. 
45-56, 1960. 

 

MARSHALL, H. R.; MAGRUDER, L. Relations between parent money education 
practices and children’s  knowledge and the use of money. Child Development, 
n° 31,p.253-284, 1960 

 

MENDONÇA, Tamiris Sacho; CALDEIRA, Lúcio Garcia; SILVA, Sheldon William; 
CORSINI, Joel; MOREIRA, Rafael  de Almeida. Marketing Infantil Televisivo: Um 
estudo multicaso sobre a propaganda com base na segmentação 
demográfica por idade Minas Gerais: Revista Interação Vol. 19, n. 2 – 2017 p. 
211-228, 2017. 

 

RIBEIRO, Antônio de Lima. Teorias da Administração. 2. Ed. rev. e. atual. São 
Paulo: Saraiva, 2010. 



49 
 

SETTI, Rennan. Natural One investe R$ 6 milhões para espremer laranjas e 
limões — literalmente. Disponível 
https://blogs.oglobo.globo.com/capital/post/natural-one-investe-r-6-milhoes-para-
espremer-laranjas-e-limoes-literalmente.html. Acesso em 14 de abril de 2021. 

 

TURRIONI, J. B.; MELLO, C. H. P. Metodologia de pesquisa em engenharia de 
produção. Minas Gerais: UNIFEI, Apostila, 2012. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://blogs.oglobo.globo.com/capital/post/natural-one-investe-r-6-milhoes-para-espremer-laranjas-e-limoes-literalmente.html
https://blogs.oglobo.globo.com/capital/post/natural-one-investe-r-6-milhoes-para-espremer-laranjas-e-limoes-literalmente.html


50 
 

APÊNDICE A – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

Critério Perguntas 

Público- Alvo 1- Você compra ou já comprou suco de caixa? 

Segmentação 2- Qual é a sua idade? 
3- Com qual gênero você se identifica? 
4- Qual é seu grau de escolaridade? 
5- Você possui filhos? 
6- Caso a resposta tenha sido sim, qual (is) faixa (s) 

etária (s)?  

Consumo 7- Com que frequência você costuma comprar suco 
de caixa? 

8- Onde você costuma comprar suco de caixa? 
9- Qual tamanho de suco você costuma comprar? 
10- Com qual finalidade você costuma comprar suco 

de caixa 1L? 
11- Com qual finalidade você costuma comprar suco 

de caixa 200ML? 
12- Com que frequência você costuma consumir suco 

de caixa? 

Embalagem 13- Um suco com personagens na embalagem é um 
suco infantil, na sua opinião? 

14- Um produto com embalagem muito colorida é um 
suco infantil, na sua opinião? 

15- Um suco de caixinha (200 ml) é um suco de infantil 
na sua opinião? 

16- Um suco de caixinha (200 ml) é um suco para o 
público adulto de porção individual, na sua 
opinião? 

Público Infantil 17- Quais das seguintes marcas remete ao público 
infantil na sua opinião? Escrito 

18- Por qual (ais) motivo (s)? 
19- Quais das seguintes marcas remete ao público 

infantil na sua opinião? Imagem 
20- Por qual (ais) motivo (s)? 

 


