
Parecer psicológico sobre a campanha Mascotes Sadia. 
 
Pela promoção que oferece, a campanha Mascotes Sadia aproveita-se tanto da deficiência 
de julgamento e crença natural da criança no mundo lúdico como também da disposição 
natural dos pais de alimentar os sonhos infantis de seus filhos no que tange a ampliar a 
capacidade criativa e o desenvolvimento psicossocial dos mesmos. Neste sentido, 
constituem-se como abusivos os seguintes aspectos da campanha: 
 
A criança usada para persuadir os pais: 

a) Tanto os produtos produzidos pela empresa como a decisão de comprá-los devem 
depender, estritamente, do julgamento e escolha dos pais a quem cabe julgar que alimentos 
devem dar a seus filhos. Porém, neste caso, o apelo ao consumo é feito explicitamente à 
criança.  
 
b) Por sua vez, atraída pela oferta de mascotes mediante a troca de selinhos contidos nas 
embalagens dos produtos, a criança está sendo induzida a pedir por produtos dos quais 
talvez nem goste e nem necessite, complementando, assim, a estratégia de convencimento 
dos adultos ao valer-se do envolvimento emocional destes com os desejos dos filhos.  
 
Ausência de informações sobre o produto e estímulo ao consumo excessivo e à 
obesidade infantil. 
 
a) Ao deixar de lado justamente a função principal de um anúncio sobre alimentos que é a 
de apresentar as características do produto - tais como sua composição nutricional, peso e 
demais informações pertinentes - , a campanha coloca em risco a educação da criança 
quanto à escolha saudável dos alimentos que deve ingerir.  
 
b) Para completar a coleção de cinco mascotes, a criança deve juntar os selinhos 
apresentados em cinco cores, sendo que cada uma delas corresponde a uma linha dos 
produtos Sadia. Isto significa que, além de induzir abusivamente o consumo, contribuindo 
para o aumento da obesidade infantil, a idéia parece prever o amplo escoamento da 
produção dos alimentos produzidos pela empresa, lembrando o quanto o ato de completar 
coleções é estimulante e prazeroso para a criança, além contribuir para sua integração 
psíquica, organização e sociabilidade - colecionar implica em trocar com outros as peças 
repetidas.  
 
c) Levando-se em conta que os produtos oferecidos são industrializados e, portanto, não 
naturais, é questionável, em função de suas várias composições, seu consumo para as 
crianças. E pior ainda se este consumo for excessivo, probabilidade esta acentuada pela 
ansiedade prevista nas crianças de completarem a coleção. Desta forma, a estratégia 
publicitária assegura o êxito das vendas dos produtos por meio de uma sensibilização 
(chantagem talvez seja o termo mais adequado) simultânea dos públicos adulto e infantil. 
 
 
 
 



Distorção do sentido e valor da alimentação. 
 
a) Ao oferecer à criança a oportunidade de colecionar os cinco mascotes - bonecos 
similares ao utilizado, tradicionalmente, pela empresa para representar a qualidade de seus 
produtos – a comunicação utiliza o seguinte apelo: “Agora brincar ficou muito mais 
gostoso”. Associando o prazer de brincar ao prazer de comer, este pelo pode comprometer 
a distinção da criança sobre o valor do comer e o do brincar. Além de disso, levando-se em 
conta o fenômeno do condicionamento, é possível que a criança venha a associar à comida 
a idéia de ser premiada por comer, implicando num deslocamento do interesse pela comida 
para o brinquedo. 
 
Uso de crianças como modelo, transformação de desejo em necessidade e risco de 
stress familiar. 
 
O uso de outras crianças como modelos, pela identificação que a criança normalmente faz 
com outras às quais admira, contribui para seduzir não só a elas como os adultos. Além 
disso, pela importância que o brinquedo tem para a criança e pela associação que ela faz de 
seu valor em função de dados concretos e não subjetivos, a promoção em questão tende a 
transformar o desejo pelos mascotes numa necessidade de auto-afirmação para a criança, 
concorrendo para que ela se sinta, caso não obtenha os mascotes, injustiçada e revoltada - 
fator responsável pela formação da conduta delinqüente -, contribuindo para um stress 
familiar e influindo na formação de seu comportamento. 
 
Prejuízo para a criatividade e o desenvolvimento infantil. 
 
b) Com a oferta dos mascotes, a campanha tende a colocar em cheque a posição dos pais 
que não querem ou não podem adquirir os produtos Sadia, tendo que negar, 
conseqüentemente, aos filhos, a oportunidade de obter a coleção para o que, aliás, teriam 
que juntar ao selinho o valor adicional de (R$.3,00) três reais por mascote. Junto com 
isso, caso queiram dissuadir dos filhos da idéia de colecionar os mascotes, os pais podem 
ver-se obrigados a desfazer a fantasia para as crianças, explicando a elas que aqueles 
personagens nada significam além de uma estratégia comercial para obrigá-los a consumir 
os produtos, considerando que é através do fantasiar que a criança desenvolve suas 
criatividade e encontra meios de lidar com situações ou conflitos de seu cotidiano. 
 
Apropriação de valores patrióticos: 
 
Merece também reflexão o fato de a indumentária dos mascotes ser caracterizadamente 
esportiva, sugerindo uma associação oportuna com os jogos Panamericanos que estréiam 
dentro de poucos dias – dos quais a Sadia é um dos patrocinadores -, o que permite concluir 
que a campanha vale-se também, para fins lucrativos, dos sentimentos de orgulho patriótico 
realçado no público infantil em função deste evento. 
 
 
 
 
 



O que pode significar, para a criança, um personagem que propaga a venda (e 
dizimação) de seus semelhantes. 
 
a) Com relação à tradicional figura do frango (mascote Sadia), é importante ressaltar o 
seguinte aspecto: coloque-se à mesa um frango inteiro (assado ou cozido) e não será 
surpresa uma reação emocional da criança em relação à morte da ave, ocorrência natural 
pelo fato de ela atribuir um caráter humano a animais e seres inanimados. Diante disso, é, 
no mínimo, preocupante imaginar o conflito de valores provável para a criança que brinca 
com um animal de conotação humana (inclusive esportista) do qual se alimenta.  
 
b) Ainda a respeito do mascote Sadia – que sequer foi construído a partir de anseios e 
valores humanos a exemplo do Patinho Feio da velha fábula -, vale lembrar que não faz 
parte da natureza humana alguém propagar e promover a venda – incluindo a dizimação - 
de seres de sua mesma espécie. Para uma criança, cuja capacidade de simbolização é ainda 
incipiente, seria, no mínimo, empático, considerar a literal dificuldade para ela de digerir 
este antagonismo. 
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