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RESUMO 

 

Baseado em estudos e pesquisas realizadas a respeito do poder da criança nas 

influências do consumo familiar, o presente artigo teve o intuito de investigar o 

comportamento do consumidor infantil, através de análises sobre os fatores que 

influenciam na decisão da compra, como o relacionamento entre pais e filhos, e a 

influência dos meios de comunicação, principalmente da televisão. Para assim, refletir 

sobre o posicionamento do mercado, do marketing, incluindo a propaganda na 

divulgação de muitos produtos para o público infantil. 
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ABSTRACT 

 

Based on studies and researches about the power of the influences of the child in family 

consumption, this article had the intention to investigate consumer behaviour child, 

through analysis on the factors influencing the purchase decision, as the relationship 

between parents and children, and the influence of the media, mainly on television. For 

once, think about the positioning of the market, marketing, including the dissemination 

of advertising on lots of products to the public child. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As crianças do século XXI, não são as mesmas de antigamente. No passado, as 

crianças eram tratadas como adultos e, como tal, deveriam se portar. Mas muitas 

mudanças aconteceram na sociedade e o comportamento da criança acompanhou essas 

transformações.  

Prova disso, é a maior participação das crianças no processo decisivo das 

compras familiares, reflexo de várias mudanças, principalmente em relação à estrutura 

familiar, pois os pais, na tentativa de serem democráticas com relação aos interesses de 

cada membro familiar, acabam dando mais liberdade aos filhos para escolher o que 

desejam. 

Sabe-se, também, que hoje as crianças têm maior facilidade no acesso as 

informações em virtude da televisão e internet, e esses meios de comunicação possuem 

o poder de manipular a opinião das crianças, principalmente em relação ao consumo, o 

que provavelmente aumenta o poder de persuasão das crianças no processo de decisão 

de compra.  

Assim, pouco a pouco, o mercado tem percebido essas mudanças no 

relacionamento entre pais e filhos, e o papel importante que a criança exerce no 

consumo familiar. Por isso, as empresas, já atentas a esse público, têm trabalhado os 

fundamentos de marketing a fim de atingi-lo direta ou indiretamente.  

Vários estudos e pesquisas revelaram que as crianças deixaram de ser 

consideradas pelo mercado como meras consumidoras de doces e balas e passaram a ser 

consumidoras em potenciais de roupas, brinquedos e produtos caros. Não escolhem 

apenas aquilo que desejam, mas interferem nas escolhas dos adultos também. Além 

disso, elas não possuem preocupação financeira e o composto promocional se aproveita 

disso para criar estratégias do tipo “a criança pega, o pai paga”.  

O mercado da propaganda já percebeu o alto poder de influência das crianças, e 

não hesitou em investir em comerciais infantis até quando se trata de produtos ou 

serviços para adultos, já que as crianças assumem um papel cada vez mais importante 

nas escolhas das compras dos próprios pais, agindo, assim, como fortes promotores de 

vendas. 

Tendo em vista esse crescimento dos pequenos consumidores, este artigo é 

relevante para compreender quais os fatores influenciam a criança a tantas mudanças no 

seu comportamento, que a leva a ingressar, cada vez mais cedo, no mercado 



consumidor, e quais fatores são levados em consideração na tomada das suas decisões. 

Para tanto, o presente artigo tem como fundamentação uma pesquisa bibliográfica e 

uma análise de algumas propagandas já veiculadas pela televisão (em anexo). 

 

 

2. MARKETING 

 

Existem inúmeras definições em relação ao conceito e ao valor social do 

marketing. Segundo Kotler, “marketing é a atividade humana dirigida para satisfação 

das necessidades e desejos, através dos processos de troca” (1996, p. 31). Já para Peter 

Drucker, “é o processo pelo qual a economia é integrada à sociedade para servir as 

necessidades humanas” (apud ROCHA e CHRISTENSEN, 1999, p. 15). Conforme 

Rocha e Christensen, “é uma função gerencial, que busca ajustar a oferta da 

organização a demandas específicas do mercado” (1999, p.15). A partir desses 

conceitos, é possível entender o marketing como uma ação adotada pela empresa para 

atender as necessidades do mercado consumidor junto com a obtenção do lucro. 

Na concepção de Rocha e Christensen (1999), o marketing é composto por 

quatro variáveis definidas como “os quatro Ps”, que significam: produto (característica, 

qualidade, marca, design, embalagem, etc.); preço (preço básico, descontos, prazos de 

pagamento); praça (canais de distribuição, distribuição física, transporte, armazenagem, 

etc.) e promoção (venda pessoal, propaganda, promoção de vendas, publicidade, 

relações públicas, etc.). Esse composto de marketing, também conhecido como 

marketing mix, deve agir, de forma integrada, para posicionar uma empresa no mercado 

e atingir o público-alvo. 

O conceito do marketing surgiu a partir do processo da simples troca e evoluiu 

com o avanço da industrialização. Para Kotler, “o marketing evoluiu de suas antigas 

origens de distribuição e venda para uma filosofia abrangente de como relacionar 

dinamicamente qualquer organização ao seu mercado” (1996, p. 29). Já faz tempo que o 

marketing não está apenas vinculado ao processo de trocas e vendas, mas também adota 

uma postura preocupada com a satisfação do cliente. 

Em alguns casos, essa preocupação com o cliente já faz parte do contexto 

cultural de alguns países, como Rocha e Christensen (1999) conta: no Japão o 

marketing já existe desde o período shogunato, quando o comerciante, pertencente à 

classe inferior tratava seus clientes de níveis mais elevados, demonstrando honra em 



servi-los. Na sociedade norte-americana, vendedor e consumidor relacionavam-se de 

forma igual, o que impulsionou o desenvolvimento do marketing foi a concorrência 

entre as empresas. No Brasil, ao contrário dos dois países, o vendedor, não o 

comprador, era tratado com supremacia, já que os produtos eram importados de 

Portugal e a oferta era escassa.  

Agora, o marketing é uma ferramenta que proporciona aos clientes valor e 

satisfação, com o objetivo de persuadi-los a compra, ou seja, o marketing ainda tem 

como objetivo o lucro, só que agora há uma mudança: sua estratégia está voltada para os 

clientes. Para tanto, o marketing estuda o comportamento do consumidor, suas 

necessidades e desejos (KOTLER, 1996). 

 

 

2.1 A PUBLICIDADE E A PROPAGANDA COMO FERRAMENTAS DO 

MARKETING 

 

Para que o uso das ferramentas do marketing seja eficaz é necessário conhecer o 

público-alvo, saber os objetivos que a empresa quer alcançar e definir quais meios serão 

adequados para se obter o sucesso junto ao público de interesse e ao mercado.  É preciso 

saber a linguagem adequada, os veículos e a freqüência de exposição adequados para 

que a mensagem chegue aos seus receptores de maneira enérgica, havendo, 

posteriormente, um feedback. 

O briefing é o elemento primordial para se iniciar uma campanha publicitária. 

Trata-se de uma descrição feita pelo profissional de atendimento, que é responsável pelo 

contato entre a empresa e a agência ou departamento responsável pela criação 

publicitária da mesma. Nessa descrição, os profissionais de criação, planejamento e 

mídia conseguem as informações necessárias para elaborar a campanha. Neste briefing 

deve conter o perfil da empresa e do público que a empresa quer atingir, seus objetivos 

e metas de venda, verba a ser aplicada e deve conter também informações sobre o 

mercado. 

Chama-se briefing às informações preliminares contendo todas as 

instruções que o cliente fornece à agência para orientar os seus 

trabalhos. É baseado nele e completando com as informações de 
pesquisa que se esboça o planejamento publicitário (SANT’ANNA, 

1996, p.106). 

 

 



É importante que o briefing seja resumido, objetivo e completo para não 

atrapalhar o trabalho criativo dos profissionais de publicidade e para manter as idéias 

dentro dos objetivos de marketing entre clientes e empresas.   

Para que a campanha seja feita adequadamente e seja aplicada de maneira eficaz 

é necessário um trabalho em conjunto entre a empresa, a agência e os distribuidores dos 

produtos que estão sendo promovidos. Para que ela aja harmoniosamente e consiga bons 

resultados, faz-se um plano de ações onde cada envolvido acima executará suas devidas 

funções. 

O plano deve ser elaborado de forma que o cliente (empresa) receba 

recomendações precisas quanto ao mercado a ser atingido pela 

propaganda, quais as modificações aconselháveis no sistema de 
distribuição do produto e política de vendas da empresa; quais os 

veículos de divulgação a serem utilizados; os apelos a empregar e as 

mensagens adequadas a cada veículo e, finalmente, as instruções que 
deverão ser transmitidas aos distribuidores e revendedores, para que 

todos sigam o mesmo caminho (SANT’ANNA, 1996, p.113).  

 

Depois da campanha realizada, muitas vezes é feito uma pesquisa para saber 

como o produto ou empresa foi aceito no mercado. É importante que as ações de 

marketing, incluindo a publicidade, sejam analisadas e renovadas sempre, pois é um 

trabalho constante. 

De maneira geral, é assim que funciona a relação entre pesquisa e propaganda, 

lembrando que a interação entre essas duas áreas é de fundamental importância para 

uma empresa, produto ou marca.  

 

 

2.2 O PODER DA PROPAGANDA 

 

O mercado publicitário já percebeu que, apesar de as crianças serem pequenas 

no tamanho, são grandes consumidoras em potencial. Consideradas como um exército 

de promotores de vendas, capazes de influenciar fortemente os adultos na aquisição de 

qualquer produto ou serviço, as crianças se tornaram alvo das ações de marketing. Basta 

olhar alguns comerciais (em anexo) para constatar: os anúncios de produtos para adultos 

contêm apelos infantis como o uso de animação, efeitos especiais e crianças como 

atores, além do excesso de cores e mascotes. 

Tudo isso demonstra o quanto a publicidade se utiliza de artifícios para 

convencer as crianças. O pior de tudo é que elas realmente acreditam no que a 



propaganda afirma, pois não têm maturidade para questionar e compreender o caráter 

persuasivo da publicidade. Em relação a isso, a pedagoga Ana Lúcia Villela
2
 (2007), 

presidente do Instituto Alana, ONG que desenvolve o projeto 'Criança e Consumo', 

acredita que: 

A publicidade é negativa para as crianças, porque elas não têm maturidade 

suficiente para compreendê-la. 'O Estatuto da Criança e do Adolescente diz 

que 'nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de 

negligência, discriminação ou exploração', e abusar da deficiência de 

julgamento da criança é uma forma de exploração.' As conseqüências, ela 

diz, são valores distorcidos, obesidade infantil e ingresso no crime para 

aumentar o poder de compra. 

 

Para Isabella Henriques
3
 (2007), coordenadora do projeto ‘Criança e Consumo’ 

do Instituto Alana: “Toda e qualquer publicidade dirigida ao público infantil é 

intrinsecamente abusiva na medida em que para seu sucesso se vale justamente da 

deficiência de julgamento da criança”. 

Como conseqüência, a propaganda pode prejudicar a relação entre pais e filhos. 

Se a criança não compreende que a mensagem publicitária é um “faz-de-conta”, fica 

mais difícil ainda entender, em certas situações, o porquê dos pais não poderem comprar 

determinado produto. 

 

 

 

2.3 A INFLUÊNCIA DA TELEVISÃO 

 

No mundo atual, a televisão acaba sendo uma forma segura de controlar os 

filhos, durante a ausência dos pais. Vendo TV dentro de casa, os pais acreditam que os 

filhos estejam protegidos contra eventuais problemas de segurança das ruas, o que a 

torna um grande companheiro para a família, até diante da falta de orientação dos pais 

em lidar com novas situações. Portanto, a TV, além de servir como babá eletrônica, 

assume, muitas vezes, o papel dos pais na educação.  

Dessa forma, a TV possui exagerada participação no cotidiano da criança, 

principalmente porque elas ficam, em média, quatro horas diárias em frente à TV, o que 

prejudica o seu desenvolvimento físico e mental, já que esse tempo perdido poderia ser 
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aproveitado numa atividade esportiva, por exemplo (RÉVILLION e KLAFKE, 2004)
4
. 

Além do mais, o desenvolvimento infantil é prejudicado porque a criança fica privada 

de se expressar ao assistir à TV, o que a torna um mero receptor passivo diante da 

comunicação televisiva. 

Com relação a influência que a TV exerce sobre os filhos, esse veiculo de 

comunicação é o grande motivo pelo qual solicitam tantas coisas diferentes, na maioria 

das vezes, a marca mais cara. É através dela que conhecem os produtos, provocando o 

sentimento de curiosidade ou desejo de ter algo novo. Assim, a criança, além de 

comprar o que necessita, o faz também impulsionada pela publicidade. 

 

 

3. COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

 

Estudar o comportamento do consumidor é entender os estímulos que conduzem 

o indivíduo a adquirir um produto ou serviço, seja através dos processos cognitivos, 

motivacionais ou emocionais. O especialista em marketing precisa se colocar no lugar 

do cliente para entender melhor suas necessidades e desejos.  

O estudo do comportamento do consumidor é de fundamental 
importância para os profissionais de marketing, posto que a criação de 

estratégias eficazes de marketing deve levar em consideração as 

características individuais, sociais e culturais, além das influências 
situacionais que interferem no momento da compra (PINHEIRO et al, 

2006, p. 21). 

 

O estudo do comportamento é muito complexo e com ramificações em 

diferentes áreas do conhecimento, como a antropologia, psicologia, sociologia, entre 

outras. Além disso, os consumidores se diferem em vários aspectos seja na idade, gosto, 

níveis de instrução, etc. Por isso, estudar o comportamento do consumidor é importante 

para os especialistas de marketing, pois possibilita a fragmentação do mercado em 

vários grupos de consumidores com características semelhantes. Assim, apesar de o 

mercado ser heterogêneo, consegue se fragmentar em partes menores homogêneas, o 

que facilita o planejamento e execução do marketing, pois a partir dessa segmentação 

torna-se possível concentrar todos os esforços de marketing no público-alvo (KOTLER, 

1996). 

                                                
4 Trabalho apresentado à Sessão de Temas Livres do XXVII Congresso Brasileiro de Ciências 
da Comunicação. 



 “Os especialistas de marketing dividem o mercado em segmento, baseado 

diretamente em variáveis geográficas, demográficas ou psicográficas” (KOTLER, 1996, 

p.181). Nesse caso, facilita identificar onde o público se localiza e seus hábitos, assim 

como suas necessidades. Do contrário, quando o marketing não é diferenciado, o 

produto ou serviço é direcionado ao público em massa. “Quando diversas empresas da 

indústria como um todo fazem isso, o resultado é a hiperconcorrência no maior 

segmento(s) e a insuficiente satisfação nos menores” (KOTLER,1996, p. 190). 

Vale a pena ressaltar também que, nem sempre, o consumidor influenciado pelo 

marketing é aquele quem decide a compra. No caso do consumidor infantil, os papéis 

no processo de compra podem ser desempenhados pelos membros da família. Por isso, 

o especialista em marketing precisa ficar atento às mudanças que acontecem no 

relacionamento familiar, assim como na sociedade. 

Não é à toa que o marketing já está reconhecendo o público infantil como forte 

influenciador na decisão das compras da família. O que justifica um estudo mais 

aprofundado sobre os processos de influência na decisão de compra desse consumidor 

mirim. 

 

 

3.1 CONSUMIDOR INFANTIL 

 

Na concepção de Révillion e Klafke (2004), os pais são referencias para os 

filhos. Eles são modelos de identificação e, por isso, passam a imitá-los. Mas à medida 

que a criança cresce e adquire novos conhecimentos, elas se tornam mais dependentes, 

tendo preferências diferentes dos seus pais, o que lhes possibilita maior autonomia em 

suas decisões.  

O supermercado é a melhor prova de como as crianças exercem um papel 

decisivo na hora em que seus pais vão às compras. Geralmente, os alimentos são os 

produtos em que essa influência se mostra mais forte, mas as crianças não se restringem 

apenas a bens duráveis; e produtos caros como, tênis, roupas e brinquedos também são 

alvos de persuasão. As crianças sabem exatamente como persuadir os pais a comprarem 

o que desejam. Caso os pais não atendam seus pedidos, elas reagem utilizando o apelo 

emocional (RÉVILLION e KLAFKE, 2004). 



De acordo com o estudo da TNS
5
 (2007), empresa britânica de pesquisas 

customizadas, as crianças menores ainda não controlam diretamente as compras, mas já 

influenciam. As crianças de 03 a 06 anos não têm noção de caro ou barato e gastam o 

dinheiro com jogos e doces. Já as 07 a 09, sabem o que é caro e barato, por isso 

planejam, negociam e utilizam o dinheiro para comprarem eletrônicos e roupas de 

griffe. “Elas já percebem o impacto das marcas e também conhecem e se interessam por 

categorias destinadas aos segmentos adultos” 
6
. 

Muitas vezes, as crianças conhecem melhor o produto do que seus pais, por 

estarem mais informadas devido ao acesso à internet e à televisão. Com isso, a criança 

se torna muito suscetível diante dos apelos midiáticos, absorvendo facilmente produtos, 

modas e hábitos inadequados.  

O fato é que, além de assimilar informações com facilidade, são despertados 

naturalmente desejos e curiosidades na criança. Estas, por sua vez, “podem atualmente 

ser consideradas como consumidores 3 em 1: além de exercerem seu papel de 

consumidores mirins, são também promotores de consumo e futuros adultos 

consumidores”. (RÉVILLION e KLAFKE, 2004, p.14). Tudo isso é mais relevante para 

o mercado, pois apesar de a criança não ser, na maioria das vezes, o consumidor final, é 

ela quem vai influenciar na decisão de compra dos pais em diversos itens, do mais 

acessível ao bem de consumo mais caro. 

O principal motivo para esse desejo ser despertado facilmente nas crianças é a 

necessidade delas de serem aceitas pelos demais integrantes de um grupo, por exemplo, 

a escola. A mídia, principalmente a televisão, é uma das maiores responsáveis por essa 

condição. Graças à TV, a sociedade cresce acreditando que é necessário “ter” para 

“ser”. 

 

 

3.2  RELACIONAMENTO ENTRE PAIS E FILHOS 

 

Antigamente, a criança era tratada como adulto. Elas deveriam se vestir e se 

comportar como eles. Segundo Beulke (2005), a sociedade não estava consciente do 

fato de a criança ser diferente do adulto em muitos aspectos, nem considerava suas 

preferências e necessidades. Como conseqüência, a criança era tratada de forma rígida 
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pela escola e pelos pais, já que não havia um profundo conhecimento da pedagogia e 

psicologia infantil. Esses costumes limitaram e reprimiram as crianças a expressarem e 

opinarem, mesmo sobre assuntos que lhes dizem respeito. 

Pouco a pouco, várias mudanças ocorreram na sociedade. A mulher conquistava 

cada vez mais espaço na sociedade, principalmente no mercado de trabalho; e a pílula 

anticoncepcional possibilitou autonomia para a mulher na escolha do momento certo 

para a maternidade.  

Assim, houve uma redução do número de crianças por casal e um aumento na 

importância dada a cada filho. Os pais dispuseram de mais dinheiro para gastar com 

seus poucos filhos, ou seja, houve um aumento no consumo per capita infantil.  

A família passou a se organizar em função deles, criando cada vez 
mais estrutura para suprir as necessidades das crianças mesmo quando 

os pais estão ausentes em vista do trabalho. Tudo isso mudou o olhar 

da sociedade sobre as crianças (MCNEAL apud BEULKE, 2005, p. 
8). 

 

Com a crescente participação da mulher no mercado de trabalho e o maior 

número de divórcios, os pais se tornaram mais ausentes em casa. Para compensar a falta 

do tempo que seria dedicado às crianças, eles se sentem inclinados a gastar mais com 

elas, e cedem a todos os seus desejos. A pesquisa da TNS
7
 (2007) confirma que “os pais 

(especialmente os separados) e as mães que trabalham fora são os que mais cedem aos 

apelos dos filhos, movidos principalmente pelo sentimento de culpa”. Um levantamento 

do Ibope
8
 (2007) afirma que “mais da metade das mães que trabalham gostariam de se 

dedicar apenas aos filhos”. 

Nessa tentativa de atender os apelos consumistas dos filhos para compensar a 

falta de atenção, os pais esquecem de lhes impor limites, o que prejudica a construção 

de um comportamento social adequado. Assim, a criança ganha liberdade de escolher o 

que comer, vestir, entre outros; interferindo também na escolha do adulto. (BEULKE, 

2005). 

Na sociedade, essa liberdade de expressão na relação entre pais e filhos, teve 

legitimidade a partir do momento em que o autoritarismo paterno foi substituído por 

uma relação caracterizada pela negociação. Com isso, a família procurou ser 

democrática ao tomar decisões, permitindo assim que cada membro dê a sua opinião, 
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inclusive as crianças. Dessa forma, a criança se sente no direito de fazer suas próprias 

escolhas, o que estimula ainda mais seu consumo. Segundo Siqueira (2007, p.1), as 

crianças desempenham o papel de “gente grande” na hora das compras: 

Elas representam a metade dos acompanhantes, em 65% dos casos o 

acompanhante influencia na decisão de compra. Alguns pais dialogam 
com os filhos sobre o que lhes agrada, oferecendo-lhe a chance de 

pensar, negociar e escolher. Algumas crianças já chegam no ponto-de-

venda determinadas a comprar uma marca específica, um dado sabor e 
até a quantidade, dependendo do hábito de freqüência: mensal, 

semanal, diário. É um modelo de gestão que serve para educar o 

consumo e as finanças. 

 

Cabe lembrar também que a decisão em família é diferente de uma decisão 

individual, pois os papéis de pagante, usuário e comprador muitas vezes não competem 

a uma pessoa apenas. Geralmente, é a mãe quem compra, o pai quem paga e o filho 

quem consome; o que torna este menos preocupado em relação a preços de produtos e 

gastos familiares. 

Com isso, é possível afirmar que não existe um forte fator que iniba a criança de 

consumir, já que ela possui o direito de escolher e não tem a obrigação de pagar. 

Tornando-se, assim, um consumidor em potencial para o mercado. 

 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Cada vez mais cresce o poder de influência das crianças nas decisões das 

compras familiares, não só na escolha de produtos alimentícios, como em diversas 

categorias. Em virtude disso, muitos produtos são desenvolvidos e posicionados para o 

público infantil, e consequentemente a atenção da criança é disputada pelas propagandas 

e programas televisivos. 

Esse boom de produtos para as crianças pode ser prejudicial para elas, caso os 

pais não observem o que compram para os seus filhos. A criança sente a necessidade de 

adquirir um produto que não precisa, e luta até consegui-lo, utilizando-se, muitas vezes, 

da técnica da chantagem emocional. 

Essa mudança no comportamento infantil e, conseqüentemente, dos pais leva a 

uma reflexão sobre a necessidade de maior esclarecimento a respeito dos produtos 

oferecidos a esse público na mídia e no ponto de venda e a conscientização dos pais 

sobre esse novo padrão de comportamento. 



Essa liberdade sem limites, na relação das crianças com os pais, é fruto do poder 

televisivo, no qual a criança é submetida a maior parte do tempo, enquanto os pais estão 

ausentes. É nesse momento, que a TV se aproveita para “educá-las”, dando lições de 

moda, hábitos e comportamentos. 

A substituição dos pais pela televisão agrava esse comportamento consumista. 

Como os pais estão ausentes para orientá-las, e as crianças não têm senso crítico para 

questionar o que vê, elas acabam aceitando tudo que os meios de comunicação lhe 

impõem.  

A partir daí, a criança começa a desejar produtos, que muitas vezes não cabem 

no orçamento familiar, sejam para satisfazê-las ou para serem incluídas na sociedade. 

Tudo isso, termina prejudicando o desenvolvimento infantil e o relacionamento entre 

pais e filhos. 

A televisão é culpada por esse distúrbio no comportamento infantil, entretanto 

os pais são os principais responsáveis, pois enquanto a TV vende a idéia de que, é 

preciso “ter” para “ser”, os pais não impõem limites na compra dessa idéia pelas 

crianças. Então, a TV consegue o que quer: torná-las além de promotores de venda 

mirins, futuros adultos consumidores perante uma sociedade capitalista. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO A - Propaganda televisiva com apelo infantil 

 

 

 

Utilização de fantoches infantis, representando animais para 

anunciar o feirão de fábrica de ofertas da Ford. 

http://www.paginadeinicio.com.mx/videotube/viewvideo.php?id=

5z1DC-OX5fQ 

 

 

Uso de animação semelhante ao vídeo-game na propaganda da 

Coca-Cola 

http://br.youtube.com/watch?v=sKJxirrtBR0 

 

A criança é o personagem principal no comercial do sabão em pó 

OMO – produto destinado ao público feminino, principalmente as 

mães. 

http://br.youtube.com/watch?v=KC-JluQ9sd0 
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