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Marketing 

• Se observada de forma pragmática, a palavra 
assume sua tradução literal: Mercado. Pode-se, 
então, afirmar que Marketing é o estudo do 
mercado. É uma ferramenta administrativa que 
possibilita a observação de tendências e a 
criação de novas oportunidades de consumo 
visando a satisfação do cliente e respondendo 
aos objetivos financeiros e mercadológicos das 
empresas de produção ou prestação de serviços 
(FRAGA, Robson, 2006). 
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Marketing

• Despertar nos consumidores suas necessidades 
reprimidas e demonstrar como supri-las através 
de produtos e/ou serviços. (NÓBREGA, Moacir, 
2008). 
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Finalidades

• O marketing se originou para atender as 
necessidades de mercado, mas não está limitado 
aos bens de consumo. É também amplamente 
usado para "vender" idéias e programas sociais. 
Técnicas de marketing são aplicadas em todos os 
sistemas políticos e em muitos aspectos da vida.
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Princípios

• Uma oferta de marketing só alcançará êxito se 
proporcionar valor ao seu mercado-alvo.

• A criação de valor para o cliente é a peça chave 
do Marketing bem sucedido. 

• O valor é determinado somente pela percepção 
do cliente.

• Percepção de valor = a razão entre tudo aquilo 
que o cliente recebe (benefícios) e tudo o que 
sacrifica (custo) ao fechar um acordo.
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Marketing de alimentos infantis

• Clientela = bebês  ≠ Público-alvo = mães

• Tendência do mercado = alimentação saudável, 
alimentos funcionais 

• Agregação de valor = induzir à percepção de que 
alimento saudável

• Idéia-chave para criação do valor para cliente = 
Alimentação saudável = saúde 

Saúde do filho “não tem preço”

6

XI ENAM - I ENACS    
Santos-SP  Jun/2010



Percepção do público-alvo

Alto benefício X custo incomensurável

Falácia

Só o LEITE MATERNO  não tem preço   
CUSTO ZERO
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PRÉ E PROBIÓTIOCOS?

PREBIÓTICOS - Os prebióticos são alimentos não digeríveis 
e fermentáveis que afetam o hospedeiro por estimulação 
seletiva do crescimento e atividade preferencial de um 
número limitados de bactérias, especialmente, mas não 
exclusivamente, Lactobacillus e Bifidobacterium. 

PROBIÓTICOS – são “organismos vivos” que quando 
administrados em quantidades adequadas, conferem 
benefícios à saúde do hospedeiro (OMS, 1998).
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FÓRMULAS INFANTIS - O que comprar?

OU

EXISTE ALGUMA 
VANTAGEM NA FÓRMULA 

PRO?
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RÓTULOS DAS FÓRMULAS PRO
Presença de :
DHA (ácido 
docosahexaenóico) 
ARA (ácido araquidônico)

Presença de :
DHA (ácido 
docosahexaenóico)
Probióticos

Apenas ácidos graxos essenciais

Ácidos graxos essenciais + organismos vivos
(culturas de lactobacillus e bifidus)
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CONCEITO DE VANTAGEM

Se a expressão PRO faz menção a presença de  
probióticos, sua presença no rótulo induz o 

consumidor  a realizar a compra com base em 
falsos preceitos de vantagem.

INDUZ EM ERRO O CONSUMIDOR

Contrariando  o Código de Defesa do Consumidor 
e a NBCAL
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CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990

CAPÍTULO III
Dos Direitos Básicos do Consumidor
ART. 6º – São direitos básicos do consumidor:

III – a informação adequada e clara sobre os 
diferentes produtos e serviços, com especificação 
correta de quantidade, características, composição, 
qualidade e preço, bem como sobre os riscos que 
apresentem;

IV – a proteção contra a publicidade enganosa e 
abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, 
bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou 
impostas no fornecimento de produtos e serviços.
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E MAIS...

SEÇÃO III
Da Publicidade

ART. 36 – A publicidade deve ser veiculada de tal forma que 
o consumidor, fácil e imediatamente, a identifique como 
tal.

ART. 37 – É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.
§ 1º – É enganosa qualquer modalidade de informação ou 

comunicação de caráter publicitário inteira ou 
parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por 
omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da 
natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, 
origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.
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NBCAL e Lei 11265/99

Capítulo III

Da Rotulagem

V- Utilizar informações que possam induzir o uso 
em virtude de falso conceito de vantagem ou 
segurança.
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FINALIZANDO...

Como podemos utilizar o arsenal do 
marketing para “vender” idéias de 
alimentação infantil saudável com 
verdadeiro conceito de vantagem?
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Muito obrigada!

mcrispassos@gmail.com

www.ibfan.org.br
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