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São Paulo, 31 de agosto de 2018 
 
 
À 
Turner International do Brasil Ltda.  
A/c: Departamento Jurídico  
A/c: Departamento de Marketing   
A/c: Departamento de Relações Institucionais  
Rua Ministro Jesuino Cardoso, 454 – 2º andar 
Vila Olímpia – São Paulo/SP 
04544-051 
 

 
 
Ref.: Notificação – Ações de comunicação 
mercadológica dirigidas às crianças por meio de 
corridas infantis temáticas desenvolvidas pela 
empresa. 

 
 
 
 
Prezados(as) Senhores(as),  
em decorrência do desenvolvimento de comunicação mercadológica1 dirigida a 
crianças durante corridas temáticas (“Corrida Cartoon” e “Corrida”) realizadas 
pela empresa Turner International do Brasil Ltda. (“Turner Brasil”; “Turner”; e 
“Cartoon Network”), que contam com o apoio e patrocínio de diversas marcas, 
o Instituto Alana, por meio de seu programa Criança e Consumo, vem 
NOTIFICAR a empresa a fim de que apresente esclarecimentos sobre os fatos 
narrados e deixe de realizar tais práticas, nos termos a seguir descritos. 
 
 

                                                           
1 O termo ‘comunicação mercadológica’ compreende toda e qualquer atividade de comunicação 
comercial para a divulgação de produtos e serviços independentemente do suporte ou do meio 
utilizado. Além de anúncios impressos, comerciais televisivos, spots de rádio e banners na internet, 
podem ser citados como exemplos: embalagens, promoções, merchandising, disposição de produtos 
nos pontos de venda, etc.  
 

http://www.alana.org.br/
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I. Instituto Alana e programa Criança e Consumo. 
 
O Instituto Alana é uma organização da sociedade civil, sem fins 

lucrativos, que aposta em programas que buscam a garantia de condições para 
a vivência plena da infância. Criado em 1994, o Instituto Alana é mantido pelos 
rendimentos de um fundo patrimonial desde 2013 e tem como missão “honrar 
a criança” [www.alana.org.br]. 

 
Para divulgar e debater ideias sobre as questões relacionadas aos direitos 

da criança no âmbito das relações de consumo e perante o consumismo ao qual 
são expostas, assim como para apontar meios de minimizar e prevenir os 
prejuízos decorrentes da comunicação mercadológica voltada ao público 
infantil, criou o programa Criança e Consumo [www.criancaeconsumo.org.br] 
em 2006. 

 
Por meio do programa Criança e Consumo, o Instituto Alana procura 

disponibilizar instrumentos de apoio e informações sobre os direitos do 
consumidor nas relações de consumo que envolvam crianças e acerca do 
impacto do consumismo na sua formação, fomentando a reflexão a respeito da 
força que a mídia, a publicidade e a comunicação mercadológica dirigidas ao 
público infantil possuem na vida, nos hábitos e nos valores dessas pessoas ainda 
em formação.  

 
As grandes preocupações do programa Criança e Consumo são com os 

resultados apontados como consequência do investimento maciço na 
mercantilização da infância, a saber: o consumismo e a incidência alarmante de 
obesidade infantil; a violência na juventude; insustentabilidade ambiental; a 
erotização precoce e irresponsável; o materialismo excessivo e o desgaste das 
relações sociais, dentre outros. 

 
Nesse âmbito de trabalho, o Criança e Consumo defende o fim de toda e 

qualquer comunicação mercadológica que seja dirigida às crianças — assim 
consideradas as pessoas de até 12 anos de idade, nos termos da legislação 
vigente2 —, a fim de, com isso, protegê-las dos abusos reiteradamente 
praticados pelo mercado. 

 
 
 

 

                                                           
2 Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069/1990 - “Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos 
desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescentes aquela entre doze e dezoito 
anos de idade”. 

http://www.alana.org.br/
http://www.criancaeconsumo.org.br/
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II. A comunicação mercadológica direcionada às crianças na ação Corrida 
Cartoon, desenvolvida pela ora Notificada, por meio do patrocínio e apoio de 
diversas marcas.  

 
O Cartoon Nework se apresenta como uma “marca multiplataforma que 

engloba o canal de TV por assinatura Cartoon Network (...) e diversos outros 
meios, incluindo TV, internet, mobile, eventos e produtos licenciados”, bem 
como “proprietário do maior acervo de desenhos animados do mundo”, 
contando com “produções originais premiadas como Hora de Aventura, Apenas 
um Show, Ben 10, O incrível mundo de Gumball e As Meninas Superpoderosas”.  

 
O canal de TV por assinatura Cartoon Network, também segundo dados 

disponíveis no site da Turner, foi lançado em 30.4.1993 e “é transmitido na 
América Latina em mais de 57 milhões de domicílios em português, espanhol e 
inglês”. Além disso, o canal teria sido o “mais visto pelo público infantil no Brasil 
e em toda a América Latina”, estando no topo da audiência entre crianças de 4 a 
11 anos há mais de vinte e dois meses3. 

 
Dentro de seu âmbito de atuação, o Instituto Alana, por meio de seu 

programa Criança e Consumo, constatou a prática de publicidade abusiva, 
consistente no desenvolvimento de estratégias de comunicação mercadológica 
direcionadas diretamente ao público infantil na Corrida Cartoon, promovida 
pelo canal infantil Cartoon Network. 

 
A comunicação mercadológica voltada a crianças, via de regra, apresenta 

uma combinação de alguns elementos típicos, como linguagem infantil, jingles 
alegres e cativantes, personagens e celebridades infantis, representações de 
crianças, desenhos, animações, brincadeiras, jogos, promoções, campeonatos, 
prêmios ou brinquedos colecionáveis, os quais possuem forte apelo entre o 
público infantil, conseguindo, assim, captar sua atenção e simpatia a fim de, 
com sucesso, incutir nas crianças o desejo ou preferência por um produto ou 
serviço.  

 
Como será apresentado na presente Notificação, a empresa Turner busca 

vincular-se ao tema do esporte e a valores considerados relevantes pelas 
crianças por meio da organização de corridas temáticas, voltadas a crianças com 
idades entre quatro e 14 anos, que contam não somente com a presença de 
personagens dos desenhos veiculados no canal infantil Cartoon Network, mas 
com a massiva exposição desse público a diversas marcas por meio de brindes, 
brincadeiras e produtos oferecidos pelas empresas patrocinadoras e apoiadoras 
da ação.  

                                                           
3 Disponível em: http://www.turner.com/pressroom/o-cartoon-network-foi-o-canal-mais-visto-pelas-
crian%C3%A7as-no-brasil-em-2016. Acesso em 30.8.2018. 

http://www.turner.com/pressroom/o-cartoon-network-foi-o-canal-mais-visto-pelas-crian%C3%A7as-no-brasil-em-2016
http://www.turner.com/pressroom/o-cartoon-network-foi-o-canal-mais-visto-pelas-crian%C3%A7as-no-brasil-em-2016


4 
 

A Corrida Cartoon 
 

A Corrida Cartoon, conforme regulamento disponível na internet para a 
‘8ª Corrida Cartoon Network São Paulo’, tem um formato diferente de outros 
eventos de corrida de rua. As provas são em dupla, de modo que a criança – de 
quatro até 14 anos – deve correr todo o percurso unida a um adulto por meio 
de uma fita elástica fornecida pela organização. Os horários de largada e as 
distâncias percorridas são definidos de acordo com a faixa etária da criança 
participante. 

 
A participação no evento depende de inscrição prévia da dupla, a qual 

deve ser realizada via Internet pelo site oficial e mediante pagamento de R$ 
150,00 mais taxa de serviço, observado o total de 4.500 inscrições disponíveis4.  

 
De acordo com FELIPE RESTREPO, Gerente de Marketing da empresa, em 

vídeo promocional da Corrida Cartoon 20135: 
 
“Corrida Cartoon é uma experiência. É um evento consolidado não 
apenas no Brasil, mas em toda a América Latina. A corrida acontece em 
seis países e sempre é um sucesso” (grifos inseridos). 
 
Cumpre destacar que as crianças que, eventualmente, não conseguissem 

realizar a inscrição para as provas de corrida, poderiam participar das outras 
atividades oferecidas pelo evento e seus patrocinadores.6 Inclusive, em todas as 
edições da Corrida Cartoon, bonecos das personagens dos desenhos veiculados 
no canal de TV estiveram presentes, interagindo com as crianças participantes. 
 

No mais, destaca-se que a empresa fornece, aos participantes inscritos, 
kits de corrida contendo camiseta infantil, camiseta adulto, boné para criança, 
número de participação, chip de cronometragem, elástico, pulseira de 
identificação e ‘sacochila’. Além disso, os kits também contêm diversos brindes 
e outros itens dos patrocinadores e apoiadores do evento (doc. 1), como 
biscoito da marca Piraquê, panfleto da Petrobrás e cupom da loja de brinquedos 
RiHappy, conforme vídeo publicado na plataforma YouTube por criança 
participante da Corrida Cartoon 2018 realizada na cidade do Rio de Janeiro. 

 
 

                                                           
4 Disponível em: https://carreracartoon.cartoonnetwork.com.ar/br/sp/pdf/Regulamento.pdf. Acesso em 
22.8.2018. 
5 Vídeo ‘Pós Venda Corrida Cartoon 2013’. Disponível em: https://vimeo.com/77793044. Acesso em 
22.8.2018. 
6 Disponível em: http://passeioskids.com/corrida-cartoon-network-2018/. Acesso em 22.8.2018. 

https://vimeo.com/77793044
http://passeioskids.com/corrida-cartoon-network-2018/
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  Em comemoração ao aniversário do Cartoon Network no Brasil, o evento 
de 2018 terá uma série de surpresas e a arena de atividades contará com 
horário exclusivo para as crianças que se inscreveram7. 

 
De modo a fazer uma retrospectiva das ações desenvolvidas pelo Cartoon 

em suas corridas temáticas, cumpre destacar que a primeira edição realizada no 
Brasil aconteceu no ano de 2011 na cidade de São Paulo. Desde então, a cidade 
sediou, pelo menos, uma edição do evento em cada um dos anos posteriores, 
realizando sua 7ª edição no ano de 2017. Além disso, a partir do ano de 2015, a 
empresa começou a realizar edições anuais também no Rio de Janeiro. 

 
 

1ª EDIÇÃO – SÃO PAULO – 2011  
 
Data e hora: 19.11.2011 às 9h. 
Local: Chácara do Jóquei. 
Extensão: Trechos de 1 a 3km, conforme a faixa etária. 
Patrocinadores: Ri Happy, Bauducco - Roll Duo e Estrela. 
Faixa etária: 6 a 14 anos. 
Preço: R$ 90,00 por dupla. 
Observações: Retirada dos kits de corrida em lojas Ri Happy. 
Público total: 5 mil pessoas. 

 
Nessa edição, a mascote da marca Ri Happy, Solzinho, esteve presente e 

participou da ação como baterista de uma banda para animar o evento.  
 

 
Imagem extraída de vídeo do YouTube 

 

                                                           
7 Disponível em: http://passeioskids.com/corrida-cartoon-network-2018/. Acesso em 31.8.2018. 

http://passeioskids.com/corrida-cartoon-network-2018/
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Além disso, havia um stand da Bauducco, uma das marcas patrocinadoras 
do evento, com atividades interativas para crianças.  

 

 
Imagem extraída de vídeo no YouTube 

 
 

2ª EDIÇÃO – SÃO PAULO – 2012  
 

Data e hora: 22.9.2012 às 9h. 
Local: Chácara do Jóquei. 
Patrocinadores: Danoninho, Estrela, Ri Happy e Kellogg’s. 
Apoio: Net São Paulo. 
Faixa etária: 4 a 14 anos. 
Preço: R$ 65,00 a R$ 80,00 por dupla. 
Observações: Retirada dos kits de corrida em lojas Ri Happy.  
Público total: 10 mil pessoas.  
 



7 
 

 
Imagem das personagens presentes na corrida8 

 

 
Imagem da largada9 

 
 
 
 

                                                           
8 Disponível em: 
https://www.facebook.com/cartoonnetworkbrasil/photos/a.10151602317653300.1073741827.247455
668299/10151602318433300/?type=3&theater. Acesso em 22.8.2018. 
9 Disponível em: 
https://www.facebook.com/cartoonnetworkbrasil/photos/a.10151602317653300.1073741827.247455
668299/10151602318478300/?type=3&theater. Acesso em 22.8.2018. 

https://www.facebook.com/cartoonnetworkbrasil/photos/a.10151602317653300.1073741827.247455668299/10151602318433300/?type=3&theater
https://www.facebook.com/cartoonnetworkbrasil/photos/a.10151602317653300.1073741827.247455668299/10151602318433300/?type=3&theater
https://www.facebook.com/cartoonnetworkbrasil/photos/a.10151602317653300.1073741827.247455668299/10151602318478300/?type=3&theater
https://www.facebook.com/cartoonnetworkbrasil/photos/a.10151602317653300.1073741827.247455668299/10151602318478300/?type=3&theater
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3ª EDIÇÃO – SÃO PAULO – 2013  
 

Data e hora: 14.9.2013 às 9h. 
Local: Chácara do Jóquei.  
Extensão: Trechos de 500 metros a 3km, conforme a faixa etária. 
Patrocinadores: Estrela, Danoninho, Kellogg’s e Ri Happy. 
Apoio: Royal Caribbean, Kibon e Net. 
Faixa etária: 4 a 14 anos.  
Preço: R$ 90,00 a R$ 95,00 por dupla. 
Observações: Retirada dos kits de corrida em lojas Ri Happy.  
Público total: 12 mil pessoas. 

 
Em vídeo promocional dessa edição, disponível na plataforma Vimeo10, 

Anthony Doyle, Vice-Presidente e Diretor de Conteúdo Local da marca, afirma 
que, no ano de 2013, o canal Cartoon Network completou 20 anos no Brasil, 
consolidado como o canal infantil mais assistido na TV por assinatura, devido à 
“estratégia multiplataforma que engloba eventos ao vivo”, “web, licenciamento, 
e, claro, TV por assinatura”. 

 
No mesmo vídeo, Gilberto Corazza, Diretor Comercial da marca, destaca 

o investimento das empresas patrocinadoras e apoiadoras da Corrida Cartoon 
como uma clara estratégia de atingir diretamente o público infantil e aumentar 
a visibilidade das marcas:  

 
“A CORRIDA CARTOON DESSE ANO CONTA COM O PRESTÍGIO DE 
IMPORTANTES MARCAS COMO RIHAPPY, ESTRELA, SUCRILHOS 
KELLOGG’S E DANONE COMO PATROCINADORES, E ROYAL CARIBBEAN, 
KIBON E NET COMO APOIADORES. NÓS TEMOS SETE PARCEIROS 
COMERCIAIS, ISSO É UM RECORDE EM RELAÇÃO A EDIÇÕES ANTERIORES, 
E SÓ REFLETE A IMPORTÂNCIA E A RELEVÂNCIA QUE A CORRIDA 
CARTOON TEM PARA O MERCADO ANUNCIANTE” (grifos inseridos) 

 
“HOJE, AQUI, A GENTE CONTA COM MUITAS ATIVIDADES PARA ESSAS 12 
MIL PESSOAS QUE A GENTE TÁ RECEBENDO AQUI E OS PARCEIROS, OS 
PATROCINADORES E OS APOIADORES, ELES TAMBÉM VÃO REALIZAR 
ATIVIDADES DIFERENCIADAS, SE BENEFICIANDO DA FORTE RELAÇÃO, 
EU DIRIA, QUASE EMOCIONAL, QUE O CARTOON NETWORK TEM COM A 
SUA FIEL E GRANDE AUDIÊNCIA” (grifos inseridos) 
 

                                                           
10 Vídeo ‘Pós Venda Corrida Cartoon’ Disponível em: https://vimeo.com/77793044. Acesso em 
22.8.2018. 

https://vimeo.com/77793044
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No perfil da Turner Brasil na plataforma de vídeos, foi publicado vídeo11 
referente a essa edição contendo a seguinte descrição: ‘Vinheta de 60 segundos 
referente a cobertura do evento Corrida Cartoon 2013 para o cliente Estrela’ 
(grifo inserido).  

 
O vídeo mostra atividades realizadas pelas crianças durante o evento, 

inclusive no estande da marca Estrela, anunciando, ao final, que a Corrida 
Cartoon é “um oferecimento Super Banco Imobiliário da Estrela”.  

 

 
Imagem de crianças brincando no autorama da marca patrocinadora 

 

 
Participantes da corrida segurando jogos da marca Estrela 

 
 
 

                                                           
11 Vídeo ‘Vinheta Estrela Corrida Cartoon 2013’. Disponível em: https://vimeo.com/76641835. Acesso 
em 22.8.2018. 

https://vimeo.com/76641835
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4ª EDIÇÃO – SÃO PAULO – 2014  
 

Data e hora: 21.9.2014 às 7h30. 
Local: Chácara do Jóquei. 
Extensão: Trechos de 1 a 2,5km, conforme a faixa etária. 
Patrocinadores: Ri Happy, Estrela, Kellogg’s, Tang, Giraffas e Bauducco. 
Apoio: Fini, Royal Caribbean e Crayola. 
Participação: Net, Chicco, Universal Studios com o filme Box Trolls. 
Faixa etária: 4 a 14 anos. 
Preço: R$ 89,00 a R$ 109,00 por dupla. 
Observações: Retirada dos kits de corrida em lojas Ri Happy. 
 

Há três mídias no perfil da Turner na plataforma de vídeos Vimeo sobre 
essa edição. São vinhetas produzidas pela empresa aos patrocinadores Ri Happy 
e Estrela e ao apoiador Royal Caribbean.  

 
No vídeo produzido para a companhia de cruzeiros Royal Caribbean12, 

nota-se que a empresa presenteou crianças participantes da Corrida Cartoon 
com um vale para participar de um cruzeiro de sete noites.  

 

 
Imagem extraída da Vinheta Royal Caribbean 

 
Na vinheta que divulga a marca Estrela13, uma criança destaca empolgada 

sua opinião a respeito da Corrida Cartoon:  
  
“É BEM LEGAL, TEM BASTANTE BRINCADIERA E A GENTE GANHA 
BASTANTE BRINDE” (grifos inseridos) 

 

                                                           
12 Vídeo ‘Vinheta Royal Caribbean Corrida Cartoon 2014’. Disponível em: https://vimeo.com/113027618. 
Acesso em 22.8.2018. 
13 Vídeo ‘Vinheta Estrela – Corrida Cartoon 2014’. Disponível em: https://vimeo.com/109014325. Acesso 
em 22.8.2018. 

https://vimeo.com/113027618
https://vimeo.com/109014325
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Imagem de criança recebendo brinde 

  
No mesmo vídeo, outra criança destaca com quais brinquedos brincou no 

evento, e todos são comercializados pela Estrela: 
 
“EU BRINQUEI DE PULA-PIRATA, DE CADA MACACO NO SEU GALHO...” 
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Imagens extraídas da Vinheta Estrela 

 
Também foi produzida vinheta para a rede de brinquedos Ri Happy14, que 

oferecia às crianças em seu stand, estampado com elementos alusivos à marca, 
diversas brincadeiras: 

 

 
Imagem extraída da Vinheta Ri Happy 

 
Ao final do vídeo, o narrador anuncia que a corrida é um oferecimento 

“venha brincar com o Solzinho. Ri Happy é UAAAU!”. 
 
 
 
 
 

                                                           
14 Vídeo ‘Vinheta Ri Happy – Corrida Cartoon 2014’. Diponível em: https://vimeo.com/109012149. 
Acesso em 22.8.2018. 

https://vimeo.com/109012149
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5ª EDIÇÃO – SÃO PAULO – 2015  
 

Data e hora: 23.8.2015 às 7h30.  
Local: CEPEUSP – Centro de Práticas Esportivas da USP 
Extensão: Trechos de 1 a 2,5km, conforme a faixa etária 
Patrocinadores: Vigor Grego Kids, Estrela, Grendene Kids, Tang e Kellogg’s  
Apoio: Toddynho, Royal Caribbean e Objetivo 
Participação: Biotropic e Bitufo 
Faixa etária: 4 a 14 anos.  
Preço: R$ 140,00 a R$ 160,00 por dupla 
Observações: Retirada de kits de corrida nas lojas Ri Happy 
 

Em vídeo15 publicado na plataforma Vimeo, a Turner apresenta como o 
patrocinador da Corrida ‘Vigor Grego Kids’ atuou na 5ª edição do evento. A 
marca distribuiu iogurtes e revistas para colorir, que continham o logo de ‘Vigor 
Grego Kids’ e imagens de produtos estampados, às crianças participantes, bem 
como organizou em seu stand oficinas nas quais as crianças poderiam montar 
brinquedos a partir de embalagens dos produtos comercializados pela marca.  
 

 
Revista para colorir com referências à marca  

 

                                                           
15 Vídeo ‘Cobertura Vigor Kids Corrida Cartoon 2015’. Disponível em: https://vimeo.com/140072819. 
Acesso em 22.8.2018. 

https://vimeo.com/140072819
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Crianças recebendo brindes da marca 

 

 
Oficina de brinquedos com embalagens de produtos da marca 

 
 

6ª EDIÇÃO – SÃO PAULO – 2016 
 

Data e hora: 4.9.2016 às 8h 
Local: Campo de Marte 
Extensão: Trechos de 1 a 2,5km, conforme a faixa etária 
Patrocinadores: Estrela, OMO, Toddynho, Vigor Grego, Piraquê e Hering Kids 
Apoio: Royal Caribbean, Colégio Objetivo e Trolls 
Participação: Sanifill 
Faixa etária: 4 a 14 anos 
Preço: R$ 140,00 a R$ 160,00 por dupla 
Observações: Retirada dos kits de corrida em lojas Hering 
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Uma criança participante do evento publicou, em seu canal no YouTube, 
vídeo apresentando o kit da corrida dessa edição. A menina mostra alguns dos 
brindes oferecidos pelas empresas patrocinadoras e apoiadoras como livreto 
com caneta da Hering Kids, pasta de dente temática da Sanifill, achocolatado 
Toddynho e amostra grátis de OMO. 

 
Ao apresentar o pacote de amostra do produto OMO, a menina lembra 

do slogan da marca que aparece na TV: “OMO TIRA MANCHAS!” 
 

 
Imagem extraída de vídeo do YouTube 

 
  No mesmo vídeo, já com imagens durante o evento, crianças aparecem 
brincando no stand da marca OMO, que ofereceu montagens de quebra-cabeça 
em formato dos produtos comercializados pela marca.  
 

 
Imagem extraída de vídeo do YouTube 
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7ª EDIÇÃO – SÃO PAULO – 2017 
 

Data e hora: 3.9.2017 às 7h 
Local: Campo de Marte 
Extensão: Trechos de 400 metros a 2,5km, conforme a faixa etária 
Patrocinadores: Ri Happy, Danoninho, Piraquê, Riachuelo e Sunny.  
Apoio: Panasonic 
Faixa etária: 4 a 14 anos 
Preço: de R$ 150,00 a R$ 170,00 por dupla 
Observações: Retirada dos kits de corrida na loja Riachuelo da Avenida Paulista 
 

Para divulgação da 7ª edição da Corrida Cartoon, a Turner desenvolveu 
vídeo publicitário16 convidando as crianças para participarem do evento. No 
início do vídeo, aparecem diversos personagens dos desenhos veiculados pelo 
canal infantil sendo arrancados de seus cenários e surgindo em outro que 
representa a largada da corrida Cartoon.  

 

 
Imagem extraída de vídeo no YouTube 

 
Ao final, o narrador apresenta os patrocinadores do evento: 
 
“DANONINHO PRA LEVAR. PRONTINHO PARA LANCHEIRA!” 
 

                                                           
16 Vídeo “Cartoon Network Brasil: Corrida Cartoon São Paulo 2017 – PATROCÍNIO” publicado em 
13.8.2017 no canal “CN Vinhetas”. Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=lWqxjto7Fps. 
Acesso em 5.10.2017. Atualmente indisponível. 

https://www.youtube.com/watch?v=lWqxjto7Fps
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Imagem extraída de vídeo no YouTube 

 
“RI HAPPY! EMBARQUE FANTÁSTICO NO MÊS DOS PAIS” 

 

 
Imagem extraída de vídeo no YouTube 

 
“TODDYNHO! SABOR DE INFÂNCIA FELIZ!” 
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Imagem extraída de vídeo no YouTube 

 
 

8ª EDIÇÃO – SÃO PAULO – 2018 
 
Data e hora: 2.9.2018 às 7h 
Local: Campo de Marte 
Extensão: Trechos de 500 metros a 2,5km, conforme a faixa etária 
Patrocinadores: Sunny, Piraquê e Toddynho 
Apoio: Petrobras Premmia, RiHappy, PlayKids, Riachuelo e Natural One 
Faixa etária: 4 a 14 anos 
Preço: de R$ 150,00 a R$ 170,00 por dupla 
Observações: Local e horário da retirada dos kits de corrida a serem 
comunicados por e-mail 
 

 
Imagem extraída do evento do Facebook17 

 
 
 

                                                           
17 Disponível em: https://www.facebook.com/events/209667616369166/. Acesso em 22.8.18. 

https://www.facebook.com/events/209667616369166/
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1ª EDIÇÃO – RIO DE JANEIRO – 2015 
 

Data e hora: 21.6.2015 
Local: Aterro do Flamengo 
Patrocinadores: PBKids, Sucrilhos, Estrela. 
Apoio: Royal Caribbean, Esporte Interativo e Toddynho.  
Faixa etária: 4 a 14 anos.  
Preço: R$ 140,00 a R$ 160,00 por dupla 
Observações: Retirada dos kits de corrida em lojas PBKids 
 

Em vídeo18 promocional da ação publicado pela Turner na plataforma 
Vimeo, alguns representantes das empresas patrocinadoras e apoiadoras dão 
seus depoimentos, destacando a importância do evento para suas marcas: 

 
A Diretora de Marketing da PBKids, Flávia Drummond, destaca: 
 
“PARA A PBKIDS É MUITO IMPORTANTE PARTICIPAR DA CORRIDA. A 
GENTE JÁ PARTICIPA HÁ QUATRO ANOS EM SÃO PAULO. É MUITO 
BACANA VER A CRIANÇA CORRENDO COM O PAI, COM A MÃE, COM O 
TIO. ESSE É UM MOMENTO MUITO ESPECIAL QUE A GENTE QUER ESTAR 
JUNTO POR AÍ, MUITOS E MUITOS ANOS” (grifos inseridos) 
 

 
Criança no palco do evento com a mascote da PBKids 

 

                                                           
18 Vídeo “CORRIDA_CARTOON_2015_RJ_VENDAS_EDIT_03”. Disponível em: 
https://vimeo.com/138109265. Acesso em 22.8.2018. 

https://vimeo.com/138109265


20 
 

 
Crianças abraçando a mascote da marca PBKids 

 
A representante de Marketing da Kellogg’s, Lia Rodrigues, afirma que: 
“PARA A SUCRILHOS, UM EVENTO COMO ESSE, TRAZ PRA GENTE UM 
MOMENTO QUE A GENTE PODE DAR ENERGIA, DAR MUITA FORÇA, PARA 
QUE ELAS MOSTREM TODA A SUA GARRA E MOSTREM QUE SELAS SÃO 
UNS TIGRES” (grifos inseridos) 

 

 
Criança correndo para abraçar a mascote da Kellogg’s 
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  Para Renato Mendonça, da agência Loducca, responsável pela mídia e 
comunicação da marca Toddynho:  

   
“PARA O TODDYNHO É SENSACIONAL. PRA GENTE TEM TUDO A VER. 
MEGA SUCESSO, E A GENTE AGUARDA JÁ O EVENTO DE SÃO PAULO” 

 

 
Criança interagindo com a mascote da marca Toddynho 

 
  Sobre o evento, o Diretor de Ad Sales Turner, Ricardo Rodrigues, opinou:  
 

“UMA EQUIPE DE MARKETING QUE SE SUPEROU. ÀS MARCAS QUE 
ACREDITARAM E FIZERAM CADA UMA DO SEU JEITO, COM A SUA 
LÓGICA, COM O SEU OBJETIVO UMA VERDADEIRA EXPERIÊNCIA PARA A 
CRIANÇADA E PARA OS PAIS PRESENTES. OBRIGADO POR QUEM 
ACREDITOU. E ÀS MARCAS QUE NÃO ESTIVERAM CONOSCO ATÉ 
AGORA, TEM MUITA COISA PELA FRENTE. SEJA NO ON AIR, NO DIGITAL 
OU NOS LIVE EVENTS, PODEMOS CONSTRUIR VERDADEIRAS 
EXPERIÊNCIAS COM VOCÊS. A GENTE SE VÊ EM SÃO PAULO” (grifos 
inseridos) 

 
 

2ª EDIÇÃO – RIO DE JANEIRO – 2016 
 

Data e hora: 19.6.2016 às 8h 
Local: Jockey Club Brasileiro 
Patrocinadores: Piraquê, Toddynho, Estrela, Wizard e Hering Kids 
Faixa etária: 4 a 14 anos 
Preço: R$ 140,00 a R$ 160,00 por dupla 
Observações: Retirada de kits de corrida em lojas Hering 
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No perfil do Cartoon Network na plataforma Vimeo foi publicado vídeo19 
promocional da Corrida Cartoon, após a sua realização. Nele, algumas crianças 
entrevistadas dão suas opiniões sobre o evento. 

 
Uma delas destaca que “TEM MUITAS ATIVIDADES AQUI MANEIRAS”, 

outra complementa indicando os nomes das marcas patrocinadoras/apoiadoras: 
“TODDYNHO, DA ESTRELA, DO LABIRINTO, DA HERING, UM MONTÃO!” (grifos 
inseridos) 

 
O vídeo também apresenta as atividades oferecidas pelas marcas, bem 

como os brindes distribuídos às crianças participantes, como produtos da marca 
Piraquê; pelúcias da mascote da marca Toddynho; e prêmio de R$ 500,00 em 
compras oferecido pela Hering Kids.  

 
 

 
Oferecimento de produtos da marca Piraquê 

 

                                                           
19 Vídeo “Corrida Cartoon RJ – Vídeo Pós Venda” no site vimeo. Disponível em 
https://vimeo.com/176364922. Acesso em 22.8.2018.  

https://vimeo.com/176364922
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Quatro crianças no palco exibindo prêmio de R$ 500,00 fornecidos pelo 

patrocinador Hering Kids em seus produtos 
 

 
Crianças segurando pelúcias da mascote da marca Toddynho 

 

 
Criança brincando em atividade que faz referência ao canudo do produto 

oferecida na tenda da marca Toddynho 
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Segundo o Diretor Executivo de Vendas Publicitárias e Planejamento 
Comercial da Turner no Brasil, Gilberto Corazza20: 
 

“O SUCESSO DA CORRIDA CARTOON NETWORK COM OS PARCEIROS VEM 
DA OPORTUNIDADE DE ENGAJAMENTO EM MÚLTIPLAS PLATAFORMAS. 
AS MARCAS ESTÃO PRESENTES EM TODO EVENTO, ASSIM COMO NA TV 
E EM NOSSO SITE. A EXPERIÊNCIA ULTRAPASSA AS TELAS E GANHA 
VERSATILIDADE E INTERAÇÃO NOS MAIS DIVERSOS MEIOS” (grifos 
inseridos) 

 
 

3ª EDIÇÃO – RIO DE JANEIRO – 2017 
 

Data e hora: 25.6.2017 às 7h 
Local: Aterro do Flamengo 
Patrocinadores: Molekinho, Piraquê, Danoninho, Toddynho e Sylvanian Families 
Apoio: Yázigi Kids  
Faixa etária: 4 a 14 anos 
Preço: R$ 150,00 a R$ 170,00 por dupla 
 

Assim como nas edições anteriores, a empresa Turner Brasil publicou 
vídeo21 promocional da Corrida Cartoon, apresentando o evento e exibindo as 
atividades oferecidas pelas marcas patrocinadoras e apoiadoras.  
 

 
Imagem do stand da marca Molekinho 

 

                                                           
20 Disponível em: https://www.promoview.com.br/promosports/eventos-esportivos/corrida-cartoon-
network-teve-sua-segunda-edicao-no-rio-de-janeiro.html. Acesso em 22.8.2018. 
21 Vídeo “Corrida Cartoon RJ 2017”. Disponível em: https://vimeo.com/230928404. Acesso em 
22.8.2018. 

https://www.promoview.com.br/promosports/eventos-esportivos/corrida-cartoon-network-teve-sua-segunda-edicao-no-rio-de-janeiro.html
https://www.promoview.com.br/promosports/eventos-esportivos/corrida-cartoon-network-teve-sua-segunda-edicao-no-rio-de-janeiro.html
https://vimeo.com/230928404
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Imagem da mascote da marca Piraquê interagindo com as crianças no palco do 

evento 
 
 

4ª EDIÇÃO – RIO DE JANEIRO – 2018 
 
Data e hora: 10.6.2016 às 7h 
Local: Monumento aos Pracinhas – Aterro do Flamengo 
Patrocinadores: Piraquê, Estrela, Vigor e RiHappy 
Faixa etária: 4 a 14 anos 
Preço: R$ 150,00 a R$ 170,00 por dupla 
Observações: Retirada de kits de corrida na loja RiHappy do Via Parque 
Shopping 
 
  Diferentemente das outras edições, a empresa Turner não publicou vídeo 
promocional divulgando a ação, porém, alguns youtubers, como Larissa, do 
Canal da Lari, e o canal Rio Roteirinhos, fizeram vlogs que apresentam as 
atividades oferecidas, inclusive com a distribuição de produtos das marcas. 
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Imagem do vídeo do canal Rio Roteirinhos que retrata a criança com o lanche 

fornecido para os atletas após a corrida 
 

 
Imagem da mascote da marca Piraquê interagindo com a criança no mesmo 

vídeo 
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Imagens do Solzinho, mascote da RiHappy, interagindo com a criança no mesmo 

vídeo 
 

 
 
 No seu vlog, a youtuber do Canal da Lari atesta o recebimento de 
produtos da marca de um dos patrocinadores:  
 

“A GENTE GANHOU ESSE LANCHINHO QUE EU VOU ABRIR PARA COMER 
PORQUE ESTOU COM FOME E A GENTE TAMBÉM GANHOU DANONE (sic), 
GENTE!” 
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Possibilidade de patrocínio e apoio 
 
De acordo com informações adquiridas na internet, para as ações em São 

Paulo e no Rio de Janeiro no ano de 2015, a empresa Cartoon Network elaborou 
apresentação22 sobre a Corrida Cartoon, com resultados das edições anteriores, 
informações sobre os espaços, imagens dos kits e maquetes das tendas dos 
patrocinadores e apoiadores das marcas.  

 
Pela apresentação, os patrocínios poderiam ser de níveis diferentes: cota 

premium, cota apoio e cota participação. Cada uma dessas modalidades teria 
benefícios diversos como a apresentação do logo da marca nos espaços do 
evento, inclusive na camiseta dos participantes, minutos “para ativação no 
palco principal” e direito a espaço “para experiência de marca”, o que 
demonstra o caráter publicitário da Corrida Cartoon.  
 

 
Patrocinadores Cota Premium – Imagem extraída da internet 

 

                                                           
22 Disponível em: http://portfoliodemidia.meioemensagem.com.br/portfolio/midia/conteudo-
arq/arq219527.pdf. Acesso em 22.8.2018. 

http://portfoliodemidia.meioemensagem.com.br/portfolio/midia/conteudo-arq/arq219527.pdf
http://portfoliodemidia.meioemensagem.com.br/portfolio/midia/conteudo-arq/arq219527.pdf
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Patrocinadores Cota Apoio – Imagem extraída da internet 

 

 
Patrocinadores Cota Participação – Imagem extraída da internet 

 
  

Jogo online 
 

Além do exposto, a marca também desenvolveu página promocional da 
Corrida Cartoon na internet23, em que é possível encontrar um link para o jogo 
‘Corrida Cartoon’24.  

 

                                                           
23 Disponível em: http://www.cartoonnetwork.com.br/promo/corrida-cartoon-sao-paulo. Acesso em 
22.8.2018.  
24 Disponível em: https://www.cartoonnetwork.com.br/jogo/corrida-cartoon-sao-paulo. Acesso em 
22.8.2018.  

http://www.cartoonnetwork.com.br/promo/corrida-cartoon-sao-paulo
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Página inicial da corrida no site da empresa 

 

 
Tela inicial do jogo no site da empresa 

 
A criança começa o jogo escolhendo uma dupla, entre três disponíveis 

(professor Utônio e Florzinha; Gumball e seu pai, Ricardo; Mordecai e Rigby), de 
personagens de desenhos veiculados no canal para jogar.  

 
O jogo retrata uma corrida em dupla, de modo que as personagens 

correm todo o percurso unidas por uma fita elástica, assim como acontece na 
Corrida Cartoon. Enquanto as personagens correm e desviam de obstáculos 
durante a prova, surgem, no cenário ao fundo e repetidas vezes, banners das 
marcas patrocinadoras da Corrida Cartoon. 
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Personagens disponíveis para jogar 

 

 
Personagens ‘Florzinha’ e ‘Professor Utônio’ participantes do jogo online 

oferecido no site do canal infantil 
 
 

III. Abusividade e ilegalidade da estratégia de comunicação mercadológica 
dirigida ao público infantil por meio de corridas infantis desenvolvidas pela 
Notificada que contam com o patrocínio e apoio de outras empresas.  
 

No presente caso, a análise das estratégias publicitárias desenvolvidas na 
ação infantil Corrida Cartoon, promovida anualmente pela Turner, por empresas 
patrocinadoras e apoiadoras do evento, torna evidente a intenção de direcionar 
mensagens comerciais às crianças, seduzindo-as ao consumo dos produtos que 
comercializam e ao conhecimento da marca. 
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Os principais elementos infantis no caso concreto são: (i) realização de 
corridas temáticas voltadas diretamente a crianças com idades entre quatro e 
14 anos, (ii) em espaços públicos como CEPEUSP – Centro de Práticas Esportivas 
da USP e Aterro do Flamengo e (iii) com a presença de personagens conhecidas 
do universo infantil, as quais contam, ainda, com o patrocínio de diversas 
empresas, que oferecem às crianças participantes (ii) espaços de interação com 
as marcas por meio de brincadeiras e atividades lúdicas que fazem referência a 
elas, bem como (ii) brindes e prêmios. 

 
Como demonstrado, as crianças ficam intensamente expostas a imagens, 

cores, logos, produtos e valores corporativos que fazem remissão às marcas 
patrocinadoras e apoiadoras da Corrida Cartoon: no kit de corrida, no uniforme, 
nos brindes e produtos distribuídos e por meio das brincadeiras e atividades 
oferecidas pelas marcas durante todo o evento. 

 
Assim, evidencia-se a intenção da Turner, bem como das empresas 

patrocinadoras e apoiadoras, de atingir as crianças por meio de ações de 
comunicação mercadológica que conversam diretamente com esse público. 

 
A análise das situações descritas permite concluir que as ações realizadas 

pela empresa ora Notificada ultrapassam limites não só éticos, mas também 
legais, violando frontalmente os direitos da criança de não ser vítima de 
exploração de qualquer espécie.  

 
Como amplamente demonstrado na presente Notificação, o canal de TV 

infantil Cartoon Network busca vincular-se ao tema do esporte e a momentos 
de diversão e lazer por meio da organização de corridas temáticas, voltadas a 
crianças com idades entre quatro e 14 anos, que contam não somente com a 
presença de personagens dos desenhos veiculados no canal, mas com a massiva 
exposição desse público a diversas marcas por meio de brindes, brincadeiras e 
produtos oferecidos pelas empresas patrocinadoras e apoiadoras da ação. 

 
As empresas patrocinadoras enxergam a Corrida Cartoon como uma 

singular oportunidade de direcionar sua mensagem comercial diretamente ao 
público infantil. A ação, que transmite a falsa ideia de ter sido pensada e 
planejada para ser um momento de esporte, lazer e diversão único e especial 
na vida das crianças participantes, não passa, em verdade, de um enorme 
shopping a céu aberto, por meio do qual as empresas patrocinadoras e 
apoiadoras proporcionam ao público infantil, em meio a brincadeiras e 
atividades lúdicas, uma verdadeira experiência com suas marcas e produtos.  

 
No que tange às relações de consumo e comunicação mercadológica, 

pesquisas evidenciam que as crianças – até os 12 anos de idade – por conta da 
fase peculiar de desenvolvimento em que se encontram, não compreendem o 
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caráter persuasivo da publicidade, nem conseguem fazer uma análise crítica 
sobre seu caráter comercial, de maneira que se encontram em uma posição de 
hipervulnerabilidade. 
 

No mais, se a publicidade, por si só, já exerce influência sobre o público 
infantil, certamente, a possibilidade de proporcionar entretenimento irá 
potencializá-la. Nas situações analisadas, ao promover a realização de corridas 
temáticas infantis que contam com o patrocínio e apoio de diversas empresas, 
as quais, por sua vez, ofertam como brindes seus produtos e disponibilizam às 
crianças participantes jogos e atividades lúdicas que fazem referência às suas 
marcas, é facilmente identificável a opção das anunciantes de direcionar sua 
mensagem diretamente ao público infantil por meio do uso da linguagem do 
entretenimento, que permeia profundamente o universo e o momento da 
infância, para transmitir suas mensagens comerciais com mais eficácia. 

 
Esse tipo de estratégia, por meio da construção de uma associação entre 

os produtos anunciados e diversão, busca formar na criança um sentimento 
positivo em relação às marcas, que serão reencontradas outras vezes por ela, 
seja na televisão, internet, outdoors, espaços públicos como ruas, praças, 
centros comerciais, de maneira que é construída uma relação afetiva com as 
marcas.   

 
Nesse caminho, as personagens infantis presentes no evento, tanto dos 

desenhos veiculados no canal de TV Cartoon Network, quanto as mascotes das 
marcas patrocinadoras, são as interlocutoras utilizadas pelas empresas para se 
comunicar de forma mais eficiente e direta com a criança. Pesquisas indicam 
que “um bom personagem comunica mais que mil palavras. As crianças confiam 
nas personagens, se identificam com elas e as têm como referência de 
valores”25, de forma que o público infantil é facilmente atraído por essa 
estratégia. 

 
Além disso, ainda que o foco desta Notificação, assim como o núcleo de 

atuação do programa Criança e Consumo, seja questionar a mensagem 
publicitária direcionada à criança, não a qualidade nutricional dos alimentos, 
convém ressaltar que as mensagens publicitárias desenvolvidas por algumas das 
empresas patrocinadoras fazem parte de um conjunto maior de ações de 
comunicação mercadológica de produtos alimentícios que impactam, desde 
muito cedo, as crianças em seus hábitos alimentares. Esse tipo de estratégia 
comercial focada no público infantil e realizada por diversas empresas é um dos 
fatores responsáveis, também, pela transição nutricional da população 

                                                           
25 Pesquisa Nickelodeon Business Solution Research. 10 Segredos para Falar com as Crianças (Que você 
esqueceu porque cresceu), 2007. Disponível em: https://pt.scribd.com/doc/137316961/Nickelodeon-2. 
Acesso em 14.12.2016. 

https://pt.scribd.com/doc/137316961/Nickelodeon-2
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brasileira, e, ainda, pela obesidade infantil, além de consumismo, materialismo, 
diminuição de brincadeiras criativas e outras consequências.  

 
Vale destacar, ainda, que a recente versão do Guia Alimentar para a 

População Brasileira do Ministério da Saúde26 cita a publicidade, especialmente 
quando direcionada a crianças, como um obstáculo à alimentação saudável ao 
estimular o consumo de alimentos ultraprocessados (como é o caso dos cereais 
açucarados, iogurtes e bebidas lácteas açucaradas, achocolatados prontos para 
beber, refrescos em pó e hambúrgueres). 

 
Em razão da maior facilidade de serem persuadidas, as crianças são o 

meio encontrado pelos publicitários e anunciantes para apresentar, aos pais, 
suas marcas, transformando-as em verdadeiras promotoras de vendas. Busca-
se, por meio da utilização de elementos que possuem forte apelo ao público 
infantil, fidelizar as crianças e manipular seu potencial de intervenção e decisão 
nas compras de casa, de forma a garantir a influência sobre três mercados: o da 
família, o da criança e do adulto que ela virá a ser. 

 
Outro artifício utilizado foi a linguagem lúdica, que aproxima ainda mais 

a criança e concretiza um duplo efeito oneroso: dificuldade de reconhecimento 
da comunicação mercadológica e, ainda, confusão entre o prazer provocado 
pela atividade e o prazer pela visão dos próprios elementos da atividade. 

 
Cumpre ressaltar, também, que a empresa se vale de uma comunicação 

transmídia, que atinge a criança por meio de diversas mídias (sites na Internet, 
televisão, Facebook, Youtube), fazendo com que as marcas estejam presentes 
no cotidiano dela por meio de todas as redes a que tem acesso. 

 
A criança, em razão de sua peculiar condição de desenvolvimento, deve 

ter assegurada a proteção de seus direitos com absoluta prioridade, em 
respeito à sua proteção integral e melhor interesse da criança. A legislação 
brasileira tem como um de seus princípios basilares a proteção à infância, de 
forma a considerar qualquer tipo de publicidade direcionada a elas abusiva e, 
portanto, ilegal. Tal entendimento é consubstanciado pela interpretação 
sistemática de Constituição Federal (art. 227), Estatuto da Criança e do 
Adolescente (arts. 4º, 5º, 6º, 7º, 17, 18, 53), Convenção das Nações Unidas 
sobre os Direitos das Crianças (arts. 17 e 31), Código de Defesa do Consumidor 
(arts. 36 e 37, §2º), Resolução nº 163 de 2014 do Conselho Nacional dos Direitos 
das Crianças e dos Adolescentes – Conanda, e Marco Legal da Primeira Infância 
(art. 5º). 

 

                                                           
26 Disponível em: http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2014/novembro/05/Guia-Alimentar-
para-a-pop-brasiliera-Miolo-PDF-Internet.pdf. Acesso em 31.10.2016. 

http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2014/novembro/05/Guia-Alimentar-para-a-pop-brasiliera-Miolo-PDF-Internet.pdf
http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2014/novembro/05/Guia-Alimentar-para-a-pop-brasiliera-Miolo-PDF-Internet.pdf
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Assim, a empresa Cartoon Network, ao promover corridas temáticas que 
contam com o patrocínio e apoio de diversas empresas que, durante o evento, 
direcionam suas estratégias de comunicação mercadológica diretamente ao 
público infantil, abusa claramente da hipervulnerabilidade infantil ao querer 
seduzir as crianças ao consumo, indo na contramão da legislação pátria que 
protege seus direitos com prioridade absoluta, e que busca o respeito ao 
melhor interesse da criança. 
 
 
IV. Pedido. 

 
O Instituto Alana, por meio de seu programa Criança e Consumo, 

entende que as técnicas comerciais descritas, praticadas pela empresa ora 
Notificada, são abusivas e, portanto, ilegais, por desrespeitarem a proteção 
integral e a hipervulnerabilidade da criança, em patente violação à legislação 
vigente. 

 
Em razão do exposto, o Criança e Consumo, do Instituo Alana, requer 

que o Cartoon Network deixe de realizar as práticas comerciais descritas e, por 
conseguinte, NOTIFICA a empresa para que apresente esclarecimentos sobre os 
fatos narrados, no prazo de 5 (cinco) dias corridos. 

 
Por fim, o Instituto Alana, por meio do seu programa Criança e 

Consumo, coloca-se à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos que 
se façam necessários, inclusive por meio de conversa presencial, acerca das 
influências de ações de comunicação mercadológica realizadas por empresas no 
processo de desenvolvimento biopsíquico das crianças. 

 
Cordialmente, 
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Criança e Consumo 
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