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1 INTRODUÇÃO 

 

Este documento tem como objetivo complementar os resultados do levantamento de 

publicações, realizado e apresentado no mês de agosto, a respeito de possíveis formatos e 

estratégias utilizados na internet para persuadir as crianças para o consumo de produtos e 

serviços. A fim de atender uma das recomendações mencionadas no capítulo 

“Considerações” do documento apresentado no mês de agosto, acerca da ausência de teses 

de doutorado nos resultados, realizou-se uma busca no portal de dissertações e teses da 

Capes1 e na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD)2. Seguiram-se os 

mesmos critérios de busca: recorte temporal de 2008 a 2016; uso das palavras-chave 

“publicidade infantil” e “internet”. Na seleção das publicações, também foram seguidos os 

mesmos critérios da pesquisa anterior. Desse modo, consideraram-se tanto trabalhos que 

discutissem estratégias mercadológicas na internet especificamente direcionadas a crianças, 

assim como trabalhos que abordassem as tendências na comunicação mercadológica digital 

aos vários públicos, visto que esse tipo de trabalho também contribuiria para a compreensão 

da relação do mercado com as crianças na internet. 

Foram verificados3 os primeiros 300 resultados da busca. Essa decisão foi tomada 

após a percepção de que, a partir do resultado 301, os temas das publicações começavam a 

distanciar-se do interesse desta pesquisa. Foram identificados 6 trabalhos com referência 

direta ou indireta ao tema pesquisado. Entre eles, há: 

 4 dissertações de mestrado que discutem, em sua totalidade ou em capítulos 

específicos, estratégias mercadológicas dirigidas a crianças na internet; 

 1 dissertação de mestrado que discute estratégias mercadológicas na internet 

direcionadas ao público em geral (independente da faixa etária); 

 1 tese de doutorado que, em alguns de seus capítulos, aborda temáticas de 

interesse para esta pesquisa, embora não se refira especificamente ao público 

infantil.  

                                                           
1
 Disponível em: <http://bancodeteses.capes.gov.br/banco-teses/#/>. Acesso em: 1 set. 2016. 

2
 Disponível em: <http://bdtd.ibict.br/vufind/>. Acesso em: 10 set. 2016. 

3
 A verificação se deu a partir da leitura do título e dos resumos das publicações. 

http://bancodeteses.capes.gov.br/banco-teses/#/
http://bdtd.ibict.br/vufind/
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3 CONSIDERAÇÕES  
 

 A busca por publicações no banco de dissertações e teses da Capes resultou em um 

número de trabalhos menor do que o esperado. Muitos resultados dessa busca apontaram 

para a publicidade infantil nos meios tradicionais (televisão e mídia impressa) e para uma 

discussão da questão mais voltada para o âmbito jurídico, portanto, não atendendo aos 

objetivos desta pesquisa. Apesar do número reduzido (5 dissertações de mestrado e 1 tese 

de doutorado), ressaltamos que as publicações aqui encontradas complementam e ampliam 

os resultados do levantamento realizado e apresentado no mês de agosto. 
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