
 

       

                               
 
 

São Paulo, 26 de maio de 2008 
 
 
Ao  
Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC) 
Ministério da Just iça, 
Esplanada dos Ministérios, Bloco T, Edifício sede  
70064-900  
Brasília-DF 
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Prezados Senhores, 
 
em decorrência da constatação de desenvolvimento de comunicação 
mercadológica dirigida às crianças pelas empresas Burguer King do Brasil 
Assessoria a Restaurantes Ltda. (“  Burger King”  ),  Cadbury Adams Brasil 
Indúst ria e Comércio de Produtos Aliment ícios Ltda. (“ Cadbury Adams”  ou 
“ Cadbury” ),  Coca-Cola Indúst rias Ltda. (“ Coca-Cola” ),  General Mills Brasil 
Ltda. (“ General Mil ls” ),  Hershey do Brasil Ltda. (“ Hershey” ),  Kellogg Brasil 
Ltda. (“ Kellogg” ),  Kraft  Foods Brasil S.A. (“ Kraf t ” ),  Masterfoods Brasil 
Al imentos Ltda.,  Arcos Dourados Comércio de Alimentos Ltda. 
(“ McDonald´ s” ),  PepsiCo do Brasil  Ltda. (“ PepsiCo” ) e Unilever Brasil 
(“ Unilever” ),  o ,QVWLWXWR� $ODQD (docs. 1 a 3) vem à presença de V.Sas. 
oferecer Representação, nos seguintes termos.�
 
 
,�� 6REUH�R�,QVWLWXWR�$ODQD��
 
 

O ,QVWLWXWR� $ODQD é uma organização sem f ins lucrat ivos que 
desenvolve at ividades educacionais, culturais,  de fomento à art iculação social 
e de defesa dos direitos da criança e do adolescente no âmbito das relações 
de consumo e perante o consumismo ao qual são expostos 
[www.inst itutoalana.org.br] .  
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Para divulgar e debater idéias sobre as questões relacionadas ao 
consumo de produtos e serviços por crianças e adolescentes, assim como para 
apontar meios de minimizar e prevenir os prej uízos decorrentes do PDUNHWLQJ 
voltado ao público� infanto-j uvenil criou o Proj eto Criança e Consumo 
[www.criancaeconsumo.org.br] .  
 

Por meio do Proj eto Criança e Consumo, o ,QVWLWXWR�$ODQD procura 
disponibil izar instrumentos de apoio e informações sobre os direitos do 
consumidor nas relações de consumo que envolvam crianças e adolescentes e 
acerca do impacto do consumismo na sua formação, fomentando a ref lexão a 
respeito da força que a mídia e o PDUNHWLQJ�infanto-j uvenil possuem na vida, 
nos hábitos e nos valores dessas pessoas ainda em formação. 
 

As grandes preocupações do Proj eto Criança e Consumo são com os 
resultados apontados como conseqüência do invest imento maciço na 
mercant il ização da infância e da juventude, a saber: o consumismo; a 
erot ização precoce; a incidência alarmante de obesidade infant il;  a violência 
na j uventude; o materialismo excessivo, e o desgaste das relações sociais; 
dent re outros. 
 
 
,,�� 2� &RPSURPLVVR� 3~EOLFR� GH� ��� HPSUHVDV� PXOWLQDFLRQDLV� HP� QmR�

PDLV�DQXQFLDU�SDUD�FULDQoDV�
�
�

,QLFLDWLYD�SDUD�3XEOLFLGDGH�GH�$OLPHQWRV�H�%HELGDV�GLULJLGD�jV�&ULDQoDV�
�&KLOGUHQ�V�)RRG�DQG�%HYHUDJH�$GYHUWLVLQJ�,QLWLDWLYH��

�
A Iniciat iva para Publicidade de Alimentos e Bebidas dirigida às 

Crianças1 (doc.4) foi proposta em novembro de 2006 pelo “ Conselho para 
Melhores Negócios”  (Council of  Bet ter Business Bureau2) como uma medida de 
auto-regulamentação da publicidade veiculada pelos diversos anunciantes de 
produtos.  

 
Tal iniciat iva foi f ruto da preocupação da ent idade com as recentes 

pesquisas que associavam publicidade de al imentos não saudáveis dirigida às 
crianças e obesidade infant il.  Assim, de maneira a retardar ou mesmo evitar a 
proibição legal de publicidade dirigida às crianças, o “ Conselho para Melhores 
Negócios”  impulsionou a auto-regulamentação do mercado como forma de 
limitação às est ratégias de market ing dos anunciantes.  

 
De acordo com os termos da Iniciat iva, as companhias part icipantes 

acordaram em direcionar ao menos 50% de suas publicidades dest inadas a 
crianças menores de 12 anos para a promoção de mensagens a favor de um 
est ilo de vida saudável e de escolhas alimentares balanceadas. As companhias 

                                                
1 ht tp:/ / us.bbb.org/ WWWRoot / SitePage.aspx?site=113&id=b712b7a7-fcd5-479c-af49-
8649107a4b02 (acessado em 12.06.2008). 
2 ht tp:/ / us.bbb.org/ WWWRoot / SitePage.aspx?site=113&id=6cda12e2-5967-437f-876e-
bd452a591b91 (acessado em 12.06.2008). 
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que aderissem à Iniciat iva deveriam regist rar seus Termos de Compromisso 
j unto ao “ Conselho para Melhores Negócios” ,  especif icando detalhadamente 
quais compromissos assumiriam e como implementariam tal Iniciat iva. Além 
do referido termo, as companhias se obrigariam a: 

 
• Incluir na linha de produtos aliment ícios ou de bebidas da 
empresa opções de dietas mais saudáveis; 
• Não inserir produtos al iment ícios ou bebidas em editoriais e 
conteúdos de entretenimento; 
• Reduzir o uso de personagens licenciados em publicidades que 
não estej am de acordo com os critérios de alimentos saudáveis 
def inidos pela Iniciat iva; 
• Limitar o número de produtos apresentados em games (ou jogos) 
interat ivos, que devem promover uma dieta mais saudável ou 
incorporar mensagens de um est ilo de vida saudável, em tais games. 

 
Aderiram à Iniciat iva e elaboraram suas propostas de compromisso 

as seguintes empresas: %XUJHU� .LQJ,  &DGEXU\� $GDPV,  &DPSEHOO� 6RXS�
&RPSDQ\3,  7KH� &RFD�&ROD� &RPSDQ\,  &RQ$JUD4,  *HQHUDO� 0LOOV� ,QF�,  7KH�
+HUVKH\� &RPSDQ\,  .HOORJJ� &RPSDQ\,  .UDIW� )RRGV� ,QF�,  0DUV� ,QF�,  
0F'RQDOG
V,  3HSVL&R�,QF�,  8QLOHYHU5.  

 
Ainda, considerando os compromissos de todas as empresas que 

aderiram à Iniciat iva, o Council of  Bet ter Business Bureau disponibil iza em seu 
site uma tabela6 com todas as informações nut ricionais dos alimentos que as 
empresas se responsabil izaram em anunciar para crianças, porque teriam 
valores nut ricionais adequados (doc. 5).  
�

&$58�
 
Em 1974 o “ Conselho para Melhores Negócios”  criou a União para 

Revisão da Publicidade dirigida às Crianças (The Children's Advert ising Review 
Unit   - CARU 7) com o obj et ivo de promover publicidade responsável dirigida 
às crianças. As at ividades desenvolvidas pela CARU envolvem a avaliação de 
publicidades dirigidas às crianças em todas as formas de mídia, inclusive 
prát icas relacionadas à internet  que possam afetar crianças. 

 

                                                
3 Não será abordado o compromisso público desta empresa nesta Representação pois ela não 
tem f il ial no Brasil.  Apenas para referência, o seu compromisso pode ser acessado,  na íntegra, 
em: ht tp:/ / us.bbb.org/ WWWRoot / SitePage.aspx?site=113&id=9a35a6f9-6768-4ad6-8b1d-
9bb1039da8cd (acessado em 13.06.2008). 
4 Não será abordado o compromisso público desta empresa nesta Representação pois ela não 
tem f il ial no Brasil.  Apenas para referência, o seu compromisso pode ser acessado,  na íntegra, 
em: ht tp:/ / us.bbb.org/ WWWRoot / SitePage.aspx?site=113&id=9a35a6f9-6768-4ad6-8b1d-
9bb1039da8cd (acessado em 13.06.2008). 
5 De acordo com: ht tp:/ / us.bbb.org/ WWWRoot / Sit ePage.aspx?site=113&id=9a35a6f9-6768-
4ad6-8b1d-9bb1039da8cd (acessado em 13.06.2008). 
6ht tp:/ / us.bbb.org/ WWWRoot / storage/ 16/ documents/ ForBusinesses/ Children's%20F%20&%20
B%20Init iat ive/ Part icipantsNut rit ionChart%205-23-f inal.pdf � (acessado em 13.06.2008). �
7 ht tp:/ / us.bbb.org/ WWWRoot / SitePage.aspx?site=113&id=76d04423-b247-45ee-bf69-
4a70b2fb7dc8 (acessado em 13.06.2008). 
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Desde a sua criação, a CARU desenvolveu-se muito, inclusive 
elaborando um verdadeiro código de ét ica publicitária, que serve de baliza 
aos anunciantes e publicitários de produtos e serviços dirigidos à infância.  

 
A CARU possui um verdadeiro código de ét ica publicitária dirigida a 

crianças, as “ Guidelines - Self-Regulatory Program for Children’ s Advert ising”  
(Orientações – Programa de Auto-regulamentação da Publicidade dirigida às 
crianças8 – doc. 6) que busca assegurar a ét ica publicitária, em matéria de 
produtos e serviços anunciados para crianças. Vale dizer,  o código da CARU 
serve como parâmetro orientador para que as empresas definam sua polít ica 
de market ing dirigida a crianças. 

 
De acordo com o compromisso assumido pelas 13 empresas 

supracitadas9,  estas se comprometeram a restringir a publicidade e o 
market ing de alguns de seus produtos dirigidos a crianças menores de 12 
(doze) anos e, ao mesmo tempo, de promover opções de dietas alimentares 
mais saudáveis para as crianças.  

 
Diante de tal fato, o ,QVWLWXWR� $ODQD,  em parceria com o Inst ituto 

Brasileiro de Defesa do Consumidor10,  encaminhou em 27 de agosto de 2007 
carta (doc. 7) às empresas &DGEXU\� $GDPV,  &DPSEHOO� 6RXS,  &RFD�&ROD, 
*HQHUDO�0LOOV (responsável pela marca Forno de Minas, no Brasil11),  +HUVKH\, 
.HOORJJ,  .UDIW� )RRGV,  0F'RQDOG·V,  3HSVL&R,  8QLOHYHU e 0DVWHUIRRGV12 
quest ionando se o compromisso assumido nos Estados Unidos teria validade no 
Brasil.  Contudo, apenas a empresa 0DVWHUIRRGV� %UDVLO� $OLPHQWRV� /WGD� 
(responsável no Brasil pela comercialização dos produtos da empresa Mars, 
com as marcas Uncle Ben´ s, Raris,  M&M´ s e outras)  respondeu 
af irmat ivamente (doc. 8),  indicando que respeitaria as mesmas regras 
acordadas nos Estados Unidos aqui no Brasil.  

 
Atualmente, mais algumas empresas aderiram à polít ica de não 

anunciar para crianças, quais sej am: Burger King e ConAgra, somando então 
um total de 13 empresas envolvidas com o compromisso público de não 
realizar comunicação mercadológica13 dirigida às crianças. Cada empresa 
adotou regras próprias no tocante à matéria14,  conforme será a seguir 
apontado. 

                                                
8 ht tp:/ / www.caru.org/ guidelines/ guidelines.pdf (acessado em 13.06.2008). 
9 Burger King, Cadbury Adams, Campbell Soup Company, The Coca-Cola Company, ConAgra, 
General Mills,  Inc.,  The Hershey Company,  Kellogg Company, Kraft  Foods Inc.,  Mars, Inc., 
McDonald’s, PepsiCo, Inc.,  Unilever. 
10 ht tp:/ / www.idec.org.br/  (acessado em 13.06.2008). 
11 ht tp:/ / www.fornodeminas.com.br/  (acessado em 13.06.2008). 
12 À época, apenas estas 11 empresas haviam aderido à proposta de Children´ s Food and 
Beverage Advert ising Init iat ive do BBB.  
13 Assim entendida qualquer at ividade de comunicação comercial para a divulgação de 
produtos e serviços independentemente do suporte ou do meio ut il izado; ou seja, além de 
anúncios impressos, comerciais televisivos, spots de rádio e banners na Internet ,  são 
exemplos de comunicação mercadológica as embalagens, as promoções, o PHUFKDQGLVLQJ,  e a 
forma de disposição de produtos em pontos de vendas,  dent re out ras. 
14 ht tp:/ / us.bbb.org/ WWWRoot / SitePage.aspx?site=113&id=9a35a6f9-6768-4ad6-8b1d-
9bb1039da8cd (acessado em 13.06.2008). 
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&RPSURPLVVR�%XUJXHU�.LQJ�
�

O compromisso público assumido por Burguer King perante o &RXQFLO�
RI� %HWWHU� %XVLQHVV� %XUHDXV� (doc. 9) inclui a rest rição de publicidades de 
alimentos considerados pouco saudáveis. A própria empresa determinou que 
não fará publicidade – aí incluídos todos os diversos meios de comunicação, 
tais como: televisão, rádio, imprensa impressa e internet  - dirigida a crianças 
de produtos que estej am em desacordo com os critérios para alimentos 
saudáveis estabelecidos pela empresa. 

 
Assim, somente será feita publicidade de alimentos que: 

 
- não possuam mais de 560 calorias por refeição; 
- tenham menos 30% de calorias derivadas de gorduras; 
- tenham menos de 10% de calorias derivadas de gorduras saturada; 
- não contenham gorduras t rans e  
- não contenham mais de 10% de calorias derivadas de açúcares 
adicionados. 

 
Vale observar que por al imentos saudáveis, para os critérios da 

empresa, deve-se entender um lanche infant il  completo, composto por 
ent rada, prato principal e bebida. Ou sej a, toda a refeição anunciada para 
crianças – excluindo-se apenas a sobremesa – não poderá exceder 560 calorias. 

 
A empresa também se compromete a limitar o uso de personagens 

licenciados em suas campanhas publicitárias dirigidas a crianças com idade 
inferior a 12 anos de idade. Além disso, comprometem-se a se abster de: 
inserir anúncios publicitários de seus al imentos ou bebidas dirigidos a crianças 
menores de 12 anos em qualquer meio de comunicação e de não aprovar e 
não colocar j ogos que promovam o consumo de alimentos – em desacordo com 
os critérios do Burguer King - da empresa em sites de internet .  A limitação à 
publicidade dirigida a crianças abrange ainda os ambientes escolares.  

 
Por f im, a empresa se comprometeu a promover mensagens que 

est imulem um est ilo de vida saudável para crianças e a consultar o &RXQFLO�RI�
%HWWHU�%XVLQHVV�%XUHDX�antes de anunciar os produtos para crianças que ainda 
não estão de acordo com os critérios do Burguer King para a Iniciat iva. 

�
&RPSURPLVVR�&DGEXU\�$GDPV�

�
A empresa Cadbury Adams aderiu às regras do &RXQFLO� RI� %HWWHU�

%XVLQHVV�%XUHDX de não mais anunciar para crianças de até 12 anos de idade. 
Em seu termo de compromisso (doc.10), reforça que antes mesmo de aderir à 
iniciat iva do órgão não anunciava quase nenhum produto para crianças com 
idade inferior a 8 anos, excetuando-se apenas a marca Bubbaloo, que é 
anunciada para crianças de 8 a 12 anos.  No entanto, pelo compromisso 
assumido, rest ringirá inclusive e também a publicidade destes produtos. 

 
De acordo com o compromisso, abster-se-á de promover publicidade 

dirigida a crianças de até 12 anos em todos os meios midiát icos dirigidos a 



 6 

crianças ou cuj a audiência seja const ituída em 50% por crianças. Resguarda-se 
o direito de, ao anunciar (para crianças maiores de 12 anos) produtos da linha 
Bubbaloo, ut il izar-se de personagens l icenciados. Compromete-se também a 
não mais anunciar nenhum produto (inclusive os da Linha Bubbaloo) em 
ambientes escolares ou em mídias primordialmente dirigidas a crianças. 
�

&RPSURPLVVR�&RFD�&ROD�
�

Ao apresentar seu compromisso público perante o &RXQFLO�RI�%HWWHU�
%XVLQHVV� %XUHDX (doc.11), a empresa j á apresenta a mot ivação para tal 
alteração de conduta, indicando que a manifestação de pais, consumidores 
em geral,  professores e médicos foi fundamental para a tomada do 
compromisso. Reconhece, inclusive, que as crianças são mais facilmente 
impressionáveis pela publicidade, razão pela qual a empresa se compromete a 
não inserir anúncios publicitários de suas bebidas em nenhum meio midiát ico 
cuj a audiência sej a primordialmente ou majoritariamente (50%) formada por 
crianças com idade inferior a 12 anos. Aponta-se, ainda, a obesidade como um 
problema complexo que merece enérgica ação. 

 
A empresa assume o compromisso de evitar, em suas mensagens 

publicitárias veiculadas em mídias primordialmente formadas por crianças 
com idade inferior a 12 anos, a ut il ização de personagens l icenciados. 
Também deixará de inserir publicidade em publicações direcionadas a 
crianças, em escolas ou mesmo de ut il izar j ogos de internet  – dest inados a 
crianças - como forma de promover os produtos da empresa. Por f im, se 
responsabil iza por encaminhar ao &RXQFLO� RI� %HWWHU� %XVLQHVV� %XUHDX os seus 
planos de mídia para comprovar que está respeitando as Orientações do órgão 
e o compromisso assumido publicamente. 

�
&RPSURPLVVR�*HQHUDO�0LOOV�

�
A empresa General Mills se comprometeu a apenas anunciar para 

crianças de até 12 anos de idade produtos que estej am de acordo com uma 
dieta saudável.  Segundo o documento (doc. 12),  100% dos comerciais dirigidos 
a crianças serão de produtos que: representem uma dieta saudável e que 
tenham quant idade de açúcar de acordo com o def inido pela empresa (apenas 
12 gramas ou menos de açúcar por porção). 

 
Além disso, as publicidades desenvolvidas pela empresa terão como 

mote um est ilo de vida saudável,  com fundamento em t rês principais 
aspectos: equilíbrio, moderação e exercícios.  

 
Em seu compromisso, a empresa menciona explicitamente as 

orientações da CARU e determina que as ut il izará para ident if icar o que é 
publicidade dirigida a criança – determinando-se assim que será aquela que se 
inserir em meio a programação cuj a audiência sej a formada por 35% de 
crianças com idade inferior a 12 anos.  

Em seu termo de compromisso, inclusive apresenta uma tabela 
indicando o meio de comunicação, o critério adotado para ser considerado 
audiência infant il ,  a forma de se mensurar essa audiência e o t ipo de 
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publicidade permit ido (página 7 do compromisso). Vale notar,  que a empresa 
se responsabil iza por não anunciar nenhum produto a crianças menores de 6 
anos e para crianças com idade ent re 6 e 12 anos, somente anunciará 
produtos de acordo com o critério de alimentação saudável adotado pela 
empresa. 

 
O critério nut ricional adotado para que um alimento sej a 

considerado saudável e, portanto, possível de ser anunciado para crianças 
menores de 12 anos será aquele que (conforme definido na página 9 do 
acordo):  

 
- cont iver 175 calorias ou menos por porção e estej a de acordo com 
def inição do órgão governamental americano (FDA15) de alimento 
saudável por porção servida; ou 
- suprir, por porção servida, ao menos ½ de um grupo indicado pelas 
orientações do DHHS/ USDA (2005)16 para aumentar o consumo de 
grãos, frutas, vegetais ou al imentos livres de gordura ou com 
gordura reduzida e t iver: menos de 230 miligramas de sódio por 
cereal e ‘ snacks’  ou 480 mil igramas por prato principal;  menos de 2 
gramas de gordura saturada e 0 gorduras t rans. 
 
Quanto à ut il ização de personagens licenciados para a promoção de 

produtos, esta se rest ringirá aos alimentos que estej am de acordo com os 
critérios nut ricionais acordados pela empresa. Assim, alimentos que não 
estejam neste grupo não poderão ser anunciados com personagens 
licenciados. 

 
Não serão anunciados alimentos em desacordo com os considerados 

saudáveis – tendo em vista o padrão adotado pela empresa – em nenhum 
programa ou forma de mídia primordialmente direcionada a crianças com 
idade inferior a 12 anos, bem como não serão promovidos, por meio de j ogos 
interat ivos – notadamente na internet  – al imentos considerados não saudáveis; 
ao cont rário, os j ogos promoverão um est ilo de vida saudável.  Os sites da 
empresa na internet  com j ogos para crianças terão um ‘ intervalo de 
at ividade’  encoraj ando as crianças a brincar e fazer out ras at ividades.  

 
&RPSURPLVVR�+HUVKH\�

�
Em seu compromisso público perante o &RXQFLO� RI� %HWWHU� %XVLQHVV�

%XUHDX�(doc.13), a empresa declara que voluntariamente adotará rest rições à 
publicidade dirigida à criança, com base neste compromisso e nas regras 
def inidas pela CARU, em razão de se preocupar com os alarmantes índices de 
obesidade infant il .  

 
A empresa se compromete a não mais promover anúncios para 

crianças com idade inferior a 12 anos, em nenhum meio midiát ico, exceto 
para promover um est ilo de vida saudável.  Completa que, caso desej e 

                                                
15 FDA: U.S. Food and Drug Administ rat ion: ht tp:/ / www.fda.gov/  (acessado em 18.06.2008). 
16 ht tp:/ / www.cdc.gov/ nchs/ about / maj or/ nhanes/ faqs.htm (acessado em 18.06.2008).  
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anunciar para crianças algum produto relacionado à saúde e bem – estar, 
submeterá ao &RXQFLO� RI� %HWWHU� %XVLQHVV� %XUHDX� novo compromisso. Além 
disso, compromete-se a: 

 
- não anunciar para crianças em ambientes escolares e nem 
licenciar suas marcas para que sej am ut il izadas em materiais 
escolares a serem estudados por crianças da escola primária ou 
secundária; 
- não ut il izará personagens licenciados ou personalidades para 
promover mensagens de consumo de seus produtos; 
- não incluirá j ogos para crianças menores de 12 anos em seus sites 
que promovam o consumo; 
- não part icipará de anúncios em meio a programações dirigidas a 
crianças com idade inferior a 12 anos. 
 
Para implementar tais medidas, a empresa se compromete a: 
 
- não adquirir espaços publicitários em meio a programas de rádio e 
televisão cuj a audiência sej a composta por 30% ou mais de crianças 
com idade de até 12 anos; 
- não comprar espaços publicitários em mídias impressas cuj o 
público alvo sej a composto por 30% ou mais de crianças com idade 
de até 12 anos; 
- não adquirir espaços publicitários em sites cuj o público alvo sej a 
composto por 30% ou mais de crianças com idade de até 12 anos. 
Nos sites da própria Hershey, a empresa abster-se-á de incluir 
conteúdos, gráf icos, l inguagens e funções que são direcionadas a 
crianças menores de 12 anos. 
 
Por f im, a empresa assinala que esse compromisso se aplica a todos 

os produtos da Hershey Company e de suas subsidiárias.  
�

&RPSURPLVVR�.HOORJJ�
 
Em seu compromisso perante o &RXQFLO� RI� %HWWHU� %XVLQHVV� %XUHDX�

(doc.14), a empresa se posiciona no sent ido de que, como uma das empresas 
que part icipou desde o início da Iniciat iva para Publicidade de Alimentos e 
Bebidas dirigida às Crianças, compromete-se a: 

 
- não anunciar em programas cuj a audiência sej a formada por 50% 
ou mais de crianças pré-escolares (por exemplo, com idade inferior 
a 6 anos); 
- não anunciar na TV, imprensa impressa, rádio e internet  cuj o 
público alvo sej a crianças com idade inferior a 12 anos al imentos 
que não se enquadrem nos critérios nut ricionais adotados pela 
empresa17.  

                                                
17 Para a def inição do que é mídia dirigida a crianças menores de 12 anos, a empresa def ine 
em seu compromisso, página 2, que a mídia em questão é aquela direcionada para at rair ao 
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O critério nut ricional adotado pela empresa para que um alimento 

sej a considerado saudável deverá atender o quanto segue: 
 
- o alimento não poderá ter mais de 200 calorias por porção; 
- o alimento não poderá ter mais de 2 gramas de gordura saturada e 
terá 0 de gorduras t rans, por porção; 
- o alimento não poderá ter mais de 230 microgramas de sódio por 
porção; 
- o al imento não poderá ter mais de 12 gramas de açúcares por 
porção (excluídos os açúcares derivados de f rutas).  
 
No mais, a empresa abster-se-á de ut il izar personagens l icenciados18 

em anúncios feitos em mídia de massa e nos sites da empresa, dirigidos a 
crianças menores de 12 anos, de alimentos que não estej am de acordo com os 
critérios nut ricionais def inidos pela empresa.  

 
Por f im, além de não pagar por anúncios em programações e mídias 

dirigidas a crianças com idade inferior a 12 anos, a empresa também se 
compromete a não anunciar em ambientes escolares e em sites na internet . 
No que se refere aos sites, a empresa: 

 
- tomará medidas para rest ringir o acesso de crianças menores de 12 
anos em sites das marcas que não estão de acordo com o critério 
nut ricional adotado pela empresa, ut il izando-se como f ilt ros para o 
acesso da criança a necessidade de consent imento familiar (pais ou 
responsáveis) e/  ou da inserção do cadast ro para que a criança 
indique sua idade; 
- nos sites da empresa direcionados a crianças menores de 12 anos 
(com j ogos interat ivos, por exemplo),  a Kellog se comprometerá a: 
incluir uma função automát ica de intervalo que se at ive a cada 15 
minutos de uso; apresentar mensagens que incent ivem um est ilo de 
vida saudável;  não incluir nestes sites download de comerciais que 
não devem ser vistos por crianças (que estej am fora do âmbito de 
incidência do acordo); em casos em que os produtos estej am 
incluídos em j ogos interat ivos, só será permit ida a sua ut il ização 
quando estes produtos estej am de acordo com os critérios de 
nut rição adotados pela empresa. 

�
�
�
�
�
�

                                                                                                                                          
menos 50% de crianças com idade inferior a 12 anos (plano de mídia pensado para esta 
idade). 
18 Esta cláusula ent rará em vigor quando f indos os cont ratos j á f irmados,  para licenciamento 
de personagens.  
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&RPSURPLVVR�.UDIW�)RRGV�,QF��
 

Desde 2005 a Kraf t  Foods Inc. tem negociado com a organização 
Children´ s Advert ising Review Unit  (CARU19) regras para a realização de 
campanhas publicitárias dirigidas a crianças.  

 
Assim, de acordo com o compromisso assumido perante o %HWWHU�

%XVLQHVV�%XUHDX�(doc.15), a empresa se compromete a: 
 

- não anunciar durante programações televisivas cuj a audiência sej a 
composta por 35% ou mais crianças com idade inferior a 6 anos;  
- apenas manter anúncios em meio a programas televisivos cuj a 
audiência sej a de crianças menores de 12 anos de produtos 
considerados saudáveis; 
- não anunciar em publicações ou em meio a programações de rádio 
dirigidas a crianças menores de 6 anos. Serão feitas apenas 
publicidades de produtos considerados saudáveis, em mídias 
direcionadas a crianças menores de 12 anos (a empresa inclusive 
explicita os meios de comunicação que serão abrangidos por esta 
cláusula do compromisso); 
- a empresa abster-se-á de anunciar em sites cuj a freqüência dos 
internautas sej a composta por 35% ou mais de crianças menores de 
6 anos de idade. Em sites cuj os internautas são menores de 12 anos, 
serão apenas anunciados produtos considerados saudáveis; 
- manter todos os seus sites sem apelos para crianças menores de 6 
anos e a apenas incluir funções interat ivas (como j ogos, por 
exemplo) para produtos que estão de acordo com o critério 
nut ricional adotado pela empresa; 
- l imitar o uso de personagens licenciados em publicidades que não 
estejam de acordo com o critério nutricional da Kraf t . 

�
&RPSURPLVVR�0DUV��0DVWHUIRRGV��

�
Em seu compromisso público perante o %HWWHU� %XVLQHVV� %XUHDX�

(doc.16), a empresa declara que pretende focar toda a sua publicidade, 
especialmente a de doces, para crianças maiores de 12 anos. Indica que foram 
eliminados j ogos de internet  que sugeriam o consumo de produtos 
aliment ícios da empresa e que em seu lugar serão incluídas mensagens que 
promovam um est ilo de vida saudável.  Compromete-se também a apenas 
veicular publicidade de alimentos considerados saudáveis para crianças 
maiores de 9 anos de idade. 

 
Para a def inição do que seriam alimentos saudáveis, a empresa 

adota os seguintes critérios, cumulat ivamente: 
 
- cada porção do alimento conterá: até 150 calorias (o que é 
aproximadamente 10% do total de calorias indicado para um 
indivíduo sedentário com idade ent re 9 e 12 anos);  

                                                
19 ht tp:/ / www.caru.org/ index.asp (acessado em 09.06.2008).  



 11 

- cada porção do alimento conterá: menos ou 2 gramas de gorduras 
que promovam o aumento de colesterol;   
- cada porção do alimento: não conterá mais de 0,5 gramas de 
gorduras t rans e não mais de 35% de açúcar. 
 
Além disso, devem estar de acordo com um ou mais dos seguintes 

critérios: metade da porção deve conter vegetais, frutas, grãos integrais ou 
gorduras reduzidas; ou ter redução em 25% no total de gorduras, sódio ou 
açúcar; ou ser uma excelente fonte de nut rientes, tais quais vitamina E, K, 
MG, Ca e f ibras. 

 
A empresa declara também que não mais ut il izará personagens 

licenciados em publicidades direcionadas a crianças, além de não pagar por 
publicidades de seus produtos em TV, f ilmes ou quaisquer outras mídias 
dirigidas a crianças menores de 12 anos de idade. 

 
Af irma ainda que não terá mais nenhum j ogo interat ivo na internet  

que envolva alimentos em desacordo com os critérios nut ricionais adotados 
pela empresa e que estes sites não serão anunciados para crianças. Por f im, 
informa que também incluirá em seus sites mensagens que promovam um 
est ilo de vida saudável. 
 

&RPSURPLVR�0F'RQDOG�V�
�

Em seu compromisso público perante o %HWWHU� %XVLQHVV� %XUHDX�
(doc.17), a empresa se compromete a: 

 
- apenas anunciar (em todos os veículos de mídia, incluindo 
internet ) para crianças menores de 12 anos alimentos que: não 
contenham mais de 600 calorias (o lanche completo),  não mais de 
35% de calorias derivadas de gorduras; 10% de calorias derivadas de 
gorduras saturadas e 35% de açúcar total por peso; 
- apresentar mensagens às crianças que promovam um est ilo de vida 
saudável; 
- rest ringir a ut il ização de personagens licenciados em anúncios 
dirigidos a crianças menores de 12 anos de idade apenas para a 
promoção de mensagens de est ilo de vida saudável.  
- não pagar por anúncios que promovam seus produtos aliment ícios 
ou bebidas dirigidos a crianças menores de 12 anos em nenhuma 
forma de mídia; 
- em j ogos na internet  dirigidos a crianças menores de 12 anos, em 
que alimentos ou bebidas da empresa encont ram-se incorporados ao 
j ogo, o mesmo será acompanhado de mensagens para a promoção 
de um est ilo de vida saudável.  
 
Em seguida, a empresa apresenta informações nut ricionais dos 

alimentos e bebidas que comercializa, comprovando que eles estão de acordo 
com o compromisso público assumido. 
�
�
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3HSVL&R�
�

A empresa assumiu compromisso público perante o %HWWHU�%XVLQHVV�
%XUHDX� (doc.18).  Adota como parâmetro a def inição da CARU sobre o que é 
publicidade dirigida a crianças20 e reconhece a importância de se evitar a 
publicidade dirigida à criança, reconhecendo também que os sites na internet  
são uma forma de publicidade. 

 
 Assim, a empresa se compromete a: 
 
- anunciar para crianças menores de 12 anos, em todos os formatos 
de mídia, apenas al imentos que cont ribuam para um est ilo de vida 
saudável; 
- personagens l icenciados somente serão ut il izados em publicidades 
dirigidas a crianças menores de 12 anos com o obj et ivo de promover 
um est ilo de vida saudável e alimentos saudáveis; 
- não pagar por espaços publicitários em mídias cuj a audiência é 
primordialmente formada por crianças menores de 12 anos; 
- apenas incorporar a j ogos interat ivos (internet ) direcionados a 
crianças menores de 12 anos produtos considerados saudáveis; 
- não serão feitos anúncios publicitários em escolas (ensino primário 
e secundário),  o que inclui capas de livros, embalagens de livros, 
lápis, pôsteres e outros. 
 
Ainda se def inem quais são os produtos que integram o compromisso 

de não se anunciar para crianças e se def ine como padrão para que um 
alimento sej a considerado saudável que os alimentos contenham: limites 
def inidos de gordura, colesterol,  sódio e açúcares adicionados. Cada 30 
gramas do al imento deve contar com até 140 calorias, 0 gramas de gorduras 
t rans e 1 grama de gorduras saturadas. 
�

8QLOHYHU�
�
A empresa Unilever também aderiu à Iniciat iva para Publicidade de 

Alimentos e Bebidas dirigida às Crianças, apresentando seu compromisso ao 
%HWWHU� %XVLQHVV� %XUHDX� (doc.19).  Af irma, desde o princípio, que j á não 
anuncia para crianças menores de 6 anos de idade (desde 2006) e que apenas 
anunciará para crianças de 6 a 11 anos alimentos e bebidas que sej am 
considerados saudáveis. 

                                                
20 Nos termos do Compromisso aprovado, em ingles:  “ In accordance with CARU guidelines, 
PepsiCo def ines “ advert ising directed primarily to children under 12”  based on an analysis of 
the following factors,  no single one of  which will be cont rolling::  
- whether the content  of the media (e.g.:  subject  mat ter,  format , characters and other 
advert ising) is designed for children under 12, 
- whether t he advert ised product  or service is intended for use by,  or is of interest  to children 
under 12; 
- where the media in which the advert ising appears is promoted and advert ised;  
- available proj ect ions, at  the t ime the advert ising is placed, of  audience demographics (i.e. 
whether a maj orit y of  the audience is proj ected to be children under 12); and 
- for television programs, whether they are aired during what  is generally understood to be 
children’ s programming”  (página 1).  
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A empresa se compromete que em todos os meios midiát icos (TV, 

rádio, imprensa impressa e internet ) dirigirá 100% de seus anúncios 
publicitários para crianças de 6 a 11 anos, somente quando os respect ivos 
produtos forem considerados como saudáveis ou que promoverem uma dieta 
saudável. 

 
Adicionalmente, se compromete a apenas ut il izar personagens 

licenciados at rat ivos a crianças menores de 12 anos, em anúncios de produtos 
considerados saudáveis dirigidos a crianças de 6 a 11 anos. 

 
Em relação à internet ,  af irma que apenas incluirá em j ogos 

interat ivos na internet  direcionados para crianças de 6 a 11 anos, informações 
ou referências a alimentos considerados saudáveis. 

 
A def inição do que se considera como alimento saudável,  para os 

critérios da empresa estão def inidos no próprio compromisso e incluem 
rest rições acerca da porcentagem de gorduras t rans, padrão de menos de 1,6 
gramas de sódio, dent re outros. 
 

A empresa também disponibil iza na internet ,  em sua página 
internacional, um Código de princípios (doc. 20) a ser seguido pela Unilever21 
no que se refere à publicidade para crianças. Esta informação não foi 
encont rada na página da empresa no Brasil22.   
�

&RPSURPLVVR�DVVXPLGR�SRU�LQG~VWULDV�GH�%HELGDV�
�

Paralelamente à ação do %HWWHU�%XVLQHVV�%XUHDX e out ras iniciat ivas 
para se restringir a publicidade dirigida a crianças de al imentos considerados 
obesogênicos, ent idades representat ivas das empresas de bebidas não 
alcoólicas estão agindo para impor regras de auto-regulamentação ao setor.  
Já estão atuando no tema o ,QWHUQDWLRQDO�&RXQFLO�RI�%HYHUDJHV�$VVRFLDWLRQ

���

,  
a $PHULFDQ� %HYHUDJH� $VVRFLDWLRQ

���

 e a 8QLRQ� RI� (XURSHDQ� %HYHUDJHV�
$VVRFLDWLRQV

���

.  
 
O ,QWHUQDWLRQDO� &RXQFLO� RI� %HYHUDJHV� $VVRFLDWLRQ,  por exemplo, 

estabeleceu diret rizes para a publicidade dirigida a crianças, de acordo com o 
documento anexo (doc. 21)26.  O compromisso é no sent ido de que as empresas 
não façam mais publicidade dirigida a crianças menores de 12 anos de idade 
em meios de comunicação cuj o público alvo sej a composto por no mínimo 50% 
de crianças menores de 12 anos. 

 

                                                
21 ht tp:/ / www.unilever.com/ Images/ Unilever-Market ing-Principles_tcm13-48998.pdf 
(acessado em 09.06.2008). 
22 ht tp:/ / www.gessylever.com.br/  (acessado em 09.06.2008). 
23 ht tp:/ / www.icba-net .org/  (acessado em 20.06.2008). 
24 ht tp:/ / www.ameribev.org/ index.aspx (acessado em 20.06.2008). 
25 ht tp:/ / www.unesda.org/  (acessado em 20.06.2008).  
26 ht tp:/ / www.ameribev.org/ news-detail/ download.aspx?id=175 (acessado em 12.06.2008). 
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De acordo com not ícias da $PHULFDQ�%HYHUDJH�$VVRFLDWLRQ (doc.22), 
as empresas de bebidas não alcoólicas estão se adequando aos regulamentos 
da CARU para restringir a publicidade dirigida a crianças de bebidas 
consideradas obesogênicas, sej a nos diversos meios midiát icos, sej a nas 
escolas. 

 
Por sua vez, a 8QLRQ� RI� (XURSHDQ� %HYHUDJHV� $VVRFLDWLRQV t ambém 

aderiu, desde 2006, à auto-regulamentação como forma de garant ir que a 
publicidade sej a ét ica, não se dirigindo a crianças quando se t ratar de anúncio 
de al imento obesogênico (doc.23).  
 

3XEOLFLGDGH�GH�DOLPHQWRV�QD�8QLmR�(XURSpLD�
 

De forma geral,  a União Européia também vem se mobilizando para 
reduzir os efeitos negat ivos da publicidade de alimentos dirigida a crianças. 
Em razão disso, aprovou em 2005 a Plataforma para a Dieta, At ividade Física e 
Saúde27 (doc. 24),  documento em que estabelece ser o problema complexo e 
de maior afetação em crianças. Para combatê-lo, aponta expressamente a 
necessidade de se tomar medidas em relação à publicidade como ferramenta 
para controle do problema (item 3 do documento). 

 
Inserido no contexto desta Plataforma, em dezembro de 2007, 

algumas empresas do rol acima listado assumiram o compromisso de rest ringir 
a publicidade para crianças também na União Européia.  

 
Aderiam ao compromisso de não anunciar produtos aliment ícios 

ricos em gordura, sal e açúcar para crianças menores de 12 anos de idade: 
&RFD�&ROD,  'DQRQH,  )HUUHUR,  *HQHUDO� 0LOOV,  .HOORJJ,  .UDIW,  0DUV,  1HVWOp,  
3HSVL&R,  8QLOHYHU e %XUJXHU� .LQJ.  O acordo abrange televisão, mídia 
impressa e anúncios na internet 28 (doc. 25).  

 
'HVHQYROYLPHQWR�GH�&RPXQLFDomR�PHUFDGROyJLFD�GLULJLGD�jV�FULDQoDV�

SHODV����HPSUHVDV�QR�%UDVLO�
�

Inobstante o compromisso público assumido por tais empresas em 
âmbito internacional,  no Brasil suas estratégias de comunicação 
mercadológica dirigidas às crianças são efusivas e bastante agressivas, 
demonst rando que a iniciat iva de auto-rest rição da publicidade apenas foi 
adotada no exterior29.  Vej a-se: 
�
                                                ���

�
ht tp: / / ec.europa.eu/ health/ ph_determinants/ life_style/ nut rit ion/ plat form/ docs/ plat form_c
harter.pdf � (acessado em 20.06.2008). Mais informações também em: 
ht tp: / / ec.europa.eu/ health/ ph_determinants/ life_style/ nut rit ion/ plat form/ plat form_en.htm
; ht tp: / / www.epha.org/ a/ 2344; ht tp:/ / www.eufic.org/ art icle/ en/ show/ eu-
init iat ives/ rid/ plat form-diet -physical-act ivit y-health/  (todos acessados em 20.06.2008).  
28 ht tp: / / www.confect ionerynews.com/ news/ ng.asp?n=81970-nest le-kellogg-j unk-food-
advert ising-children (acessado em: 28.05.2008). 
29 Observe-se que não foram encont rados comerciais dirigidos a crianças relat ivos a produtos 
das seguintes empresas: General Mills,  Hershey e Mars. �
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%XUJHU�.LQJ�
�

No Brasil,  a empresa não apenas dirige comunicação mercadológica 
às crianças, como alia,  obrigatoriamente, a venda de brinquedos aos seus 
lanches. Esta situação ensej ou inclusive representação por parte do ,QVWLWXWR�
$ODQD ao Ministério Público Federal,  conforme se comprova pelo documento 
anexo (doc.26). Maiores informações sobre o caso podem ser acompanhadas 
em: ht tp:/ / www.alana.org.br/ CriancaConsumo/ AcaoJuridica.aspx?v=1&id=61.   

 
Além disso, a empresa segue anunciando para crianças, em canais 

cuj a audiência é primordialmente infant il,  como o Cartoon Network. Aliás, em 
gravação de 30 de maio de 2008 foi possível verif icar,  no referido canal, 
comercial televisivo para a promoção dos lanches Bkids com brinquedos 
relat ivos ao novo f ilme do Indiana Jones. O comercial,  que pode ser assist ido 
no DVD anexo (doc.27), em linhas gerais segue a seguinte est rutura: 

 
O narrador diz:  
 
- A aventura de Indiana Jones agora no Burger King. Em cada lanche 
Bkids você poderá descobrir mistérios e diversão nos brinquedos 
inspirados no novo fi lme de Indiana Jones:  “ O Reino da caveira de 
cristal” .  Você pode colecioná-los! Curta essa aventura no Burger 
King! 
 
Enquanto isso, na tela há imagens de cena do fi lme, seguidas do 

Lanche Bkids. Depois, duas crianças vest idas de aventureiros aparecem em 
cenário de f loresta ut il izando os brinquedos inspirados no f ilme. Todos os 
brinquedos disponíveis são most rados na tela j unto à marca “ Burger King” . 
Por f im, há a imagem de Indiana Jones em sede f ict ícia de Burger King em um 
prédio em ruínas. 

�
&DGEXU\�$GDPV�

�
No Brasil  esta empresa apresenta em seu site regras para o 

desenvolvimento de estratégias comunicação mercadológica30.  Merece 
destaque, no entanto, o fato de que no Brasil as normas são bem menos 
rígidas do que as existentes no exterior – pois nada menciona acerca de 
rest rições a publicidades dirigidas a crianças - e, ademais, tais regras não são 
plenamente cumpridas. Prova disso é que a empresa segue anunciando 
diretamente para crianças, em especial os seus produtos da linha Buballoo.  

 
Al iás, o ,QVWLWXWR� $ODQD� j á promoveu representação j unto ao 

Ministério Público de São Paulo, conforme se comprova pela documentação 
anexa (doc.28), denunciado publicidade referente ao produto Buballoo que 
extrapola os limites ét icos para o market ing. Vale dizer que a representação 
oferecida pela equipe do 3URMHWR� &ULDQoD�H�&RQVXPR�ensej ou a instauração 
de Inquérito Civil Público pelo eminente Ministério Público de São Paulo. Mais 

                                                
30 ht tp:/ / www.cadburyadams.com.br/ Pagina.aspx?nome=market ing (acessado em 
14.06.2008).  
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informações sobre este caso em part icular podem ser obt idas em: 
ht tp:/ / www.alana.org.br/ CriancaConsumo/ AcaoJuridica.aspx?v=1&id=30.  

 
Inobstante tal fato, a empresa prossegue anunciando para crianças, 

notadamente em canais televisivos voltados exclusivamente ao público 
infant il,  consoante comprova a gravação feita no dia 30 de maio de 2008 do 
Cartoon Network – e que pode ser comprovada no DVD anexo (doc.29). 

 
Conforme se pôde verif icar, há dois anúncios da goma de mascar 

Bubbaloo, que em l inhas gerais são assim compostos: 
 
&RPHUFLDO��%XEEDORR�%ROD�GH�&ULVWDO�
�

Um gato de gravata e óculos escuros, em desenho animado, aparece 
em uma festa infant il e diz:  

 
- Galera, vamos j ogar com o novo Bubbaloo Bola de Cristal!  
 
As crianças se dispõem em círculo e uma garota pergunta: 
 
- O João vai beij ar a Carol? 
 
João masca a goma e sua língua adquire cor verde. Outro garoto 
diz:  
 
-Deixa eu ver:  saiu verde, vai ter que beij ar! 
 
João, então, beij a as bochechas de Carol e todos comemoram. 
Outro rapaz pergunta:  
 
- A Andréa vai dançar com o Felipe? 
 
Andréa masca a goma e sua língua f ica alaranj ada. Alguém diz: 
 
- Ih,  saiu que não.  
 
Uma menina quest iona: 
 
- E o Pedro, vai falar de quem ele gosta? 
 
Pedro masca o chiclete e sua língua f ica verde. Todos dizem: “ Ficou 
verde!”  Pedro responde: 
 
- Ah, eu gosto da Ana. 
 
A Ana f ica envergonhada e o gato cumprimenta Pedro. Por f im, o 
gato em desenho diz: 
 
- Novo Bubbaloo Bola de Cristal:  Você pergunta e ele responde com 
a cor! 
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Enquanto isso, são most radas a imagem das embalagens do produto 

e de crianças espremendo o recheio da goma, bem como o efeito de Bubbaloo 
nas línguas. Há expressa remissão e divulgação do site www.bubbaloo.net .  
 
&RPHUFLDO��%XEEDORR�FKRFRODWH�H�QDSROLWDQR�
 

O gato em desenho animado, de óculos escuros e gravata, aparece e 
diz:  

- Chegou o novo Bubbaloo sabores chocolate e napolitano! 
 
Em cenário colorido, crianças são most radas comendo Bubbaloo com 

prazer. Os dentes de uma meninas crescem, assim como a língua de um 
menino. O gato, então, diz:  

 
- São uma delícia. Sua cara vai se t ransformar de tanto sabor com os 
novos Bubbaloo sabores chocolate e napolitano! 
 
Crianças espremem o recheio em direção à boca. Depois, na tela, as 

embalagens dos novos Bubbaloo são mostradas, bem como o site 
www.bubbaloo.net  é divulgado. 
�

&RFD�&ROD�
 
A Coca-cola segue anunciando no Brasil , inclusive dispondo da 

ut il ização de mídia integrada, aliando à comercial televisivo sites na internet  
e revist inhas (do t ipo gibi).   

 
O 3URMHWR� &ULDQoD� H� &RQVXPR�� em atenção a um dos comerciais 

televisivos para a promoção dos sucos da l inha Kapo, not if icou a Coca Cola em 
razão dos abusos verif icados na comunicação mercadológica desenvolvida para 
a promoção dos sucos Kapo (doc. 30),  que incluía: site na internet ,  comercial 
televisivo e gibi dist ribuído gratuitamente. Os andamentos do caso podem ser 
conferidos em:  
ht tp:/ / www.alana.org.br/ CriancaConsumo/ AcaoJuridica.aspx?v=1&id=67���
 

Vale notar,  ainda, que a campanha de market ing para promoção de 
sucos Kapo possui uma série de comerciais que são exibidos em horário e 
programação cuj o público alvo é eminentemente infant il.  Em linhas gerais, 
um dos comerciais televisivos desta série, que pode ser conferido no DVD 
anexo31 (doc.31), é exibido seguindo-se a seqüência a seguir explicitada. 

Inicia-se apresentando as personagens que representam os 
“ sabores”  de suco. Em seguida, em desenho, uma mãe pede ao f ilho para 
esperá-la para, j untos, irem à festa de seu primo. O menino, que está 
arrumado para ir ao aniversário, é convidado por amigos para j ogar futebol no 
campo próximo a sua casa. Ele fala que não pode ir, pois não pode se suj ar.  A 

                                                
31 Este comercial foi visto em TV, mas gravado a part ir do site: 
ht tp: / / www.youtube.com/ watch?v=1R7Oj 4e148E&feature=related��
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criança que o convida, então, diz “ acho que tenho um jeito” ,  t ira uma 
embalagem de suco Kapo de seu bolso e a sacode.  

 
As personagens aparecem e dizem que ele pode j ogar sem 

problemas. Depois do j ogo, com a roupa suj a e vendo sua mãe chegar em 
casa, o menino é aj udado pelos representantes dos sabores de suco, que 
paralisam sua mãe de sono para que ela não o vej a, banham-no e lhe dão uma 
roupa de gala. Ao f inal,  sua mãe o vê arrumado. As personagens e os produtos 
da l inha são apresentados e, em seguida, faz-se referência ao site 
www.kaposfera.com.br.  

 
Note-se,  por f im, que o 3URMHWR�&ULDQoD�H�&RQVXPR�j á representou 

(doc.32) a empresa anteriormente, em razão de promoção dirigida a crianças 
“ Colecione elogios” ,  cuj os andamentos do caso podem ser conferidos em: 
ht tp:/ / www.alana.org.br/ CriancaConsumo/ AcaoJuridica.aspx?v=1&id=36.   
 

.HOORJJ�
�

Cont rariando o compromisso assumido pela empresa em sua sede 
est rangeira, no Brasil  faz-se explícita comunicação mercadológica dirigida a 
crianças. Inclusive em razão disso, em novembro de 2007 o 3URMHWR�&ULDQoD�H�
&RQVXPR not if icou e representou (doc. 33) a empresa em razão da campanha 
promocional com alusão ao fi lme Shrek Terceiro. O caso pode ser 
acompanhado em:  
ht tp:/ / www.alana.org.br/ CriancaConsumo/ AcaoJuridica.aspx?v=1&id=21.  

 
Ainda,  recentemente,  foi visto comercial fazendo alusão aos Cereais 

Kellogs com Kung Fu Panda, novo fi lme direcionado ao público infant il.  Vale 
dizer o comercial (doc.34) foi visto em gravação do canal cartoon network no 
dia 30 de maio de 2008. Como se vê, a empresa segue dirigindo publicidade às 
crianças.  

 
Em linhas gerais, o referido anúncio apresentava vários lutadores 

orientais efetuando golpes de kung fu. Em seguida, uma menina most ra um 
brinquedo — denominado espirogiro — e um garoto o t ira de uma caixa de 
Sucrilhos. Um dos lutadores sopra o brinquedo e o garoto faz o mesmo. 
Colocam os brinquedos no chão e o espirogiro do menino permanece rodando 
por mais tempo. Ele ganha o j ogo. Neste momento um narrador diz:  
 

- Sej a o mest re do giro do dragão com os espirogiros de Kung Fu Panda 
que você encont ra nestes cereais Kellogs. Colecione! 
 
Enquanto ele fala, cenas do f ilme são most radas na tela e logo depois, 

imagens dos cereais Kellogs voltados ao público infant il.  Também se divulga o 
site: www.sucrilhos.com.br.  
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.UDIW�)RRGV�
�
No Brasil,  a Kraft  Foods desenvolve ações diversas de comunicação 

mercadológica dirigida a crianças. Na páscoa do presente ano, invest iu 
pesadamente em market ing infant il que envolvia comercial televisivo, 
anúncios em supermercados e ovos de páscoa com brinquedos. Em linhas 
gerais, um dos comerciais televisivos apresentados pela empresa em televisão 
referia-se aos ovos da l inha Trakinas e t inha o seguinte enredo (doc. 35):  

 
&RPHUFLDO��2YR�GH�SiVFRD�7UDNLQDV�����

	�


�
 

O f ilme most ra dois garotos em uma aparente reunião familiar. Um 
deles diz:  

 
- Na páscoa é assim: quem dá ovo t rakinas com trakij ato é uma 
pessoa irada.. .quem não dá ovo é um mané! Agora quem dá ovo 
Trakinas com t rakirelógio é bacana! Quem esquece é o maior 
t iozão.. .  quem dá ovo Trakinas com trakigame é divert ido. 
O outro garoto diz:  
- E se ele não largar o j ogo? 
O rapaz responde: 
- Aí vira diversão! 
 
Os garotos brigam com o senhor que j oga com o t rakigame pela 

posse deste. O comercial termina com a imagem de um coelho em desenho 
animado e com o garoto mais eloqüente, cuj a cabeça vira um biscoito 
Trakinas, dizendo: “ Takinas: o ovo de páscoa que é a minha cara” .  Também 
se divulga o site: www. pascoaelacta.com.br.   
 

Assim, em razão da constatação de abusividades nas campanhas de 
comercial ização dos ovos de páscoa da empresa, o 3URMHWR� &ULDQoD� H�
&RQVXPR representou ao Ministério Público do estado do Paraná (doc.36). Os 
andamentos do caso podem ser vistos em: 
ht tp:/ / www.alana.org.br/ CriancaConsumo/ AcaoJuridica.aspx?v=1&id=48.  

 
Mais recentemente, a empresa desenvolveu nova estratégia de 

comunicação mercadológica dirigida a crianças, por meio de promoção 
envolvendo seus produtos da linha Frut rição, que t inha como prêmio “ um 
carro cheio de brinquedos” . O 3URMHWR� &ULDQoD� H� &RQVXPR� not if icou a 
empresa e, ante a ausência de resposta, representou-a ao Ministério Público 
do Paraná (doc.37). Os andamentos do caso podem ser acompanhados em: 
ht tp:/ / www.alana.org.br/ CriancaConsumo/ AcaoJuridica.aspx?v=1&id=64.  
�
�
�
�

                                                
32 Inobstante o comercial t enha sido veiculado em televisão,  sua gravação foi ret irada de: 
ht tp: / / www.youtube.com/ watch?v=TuK5sW61ixU��
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Inobstante o referido compromisso nos Estados Unidos, a empresa 
segue anunciando no Brasil,  inclusive com comerciais televisivos dirigidos às 
crianças, conforme comprova a gravação do canal Cartoon network feita em 
30 de maio de 2008 (doc.38). 

 
Em linhas gerais, o comercial televisivo referente ao McLanche Feliz 

com personagens do Cartoon Network apresenta um narrador que diz: 
 

- Ronald Mcdonald resolveu convidar todos os seus amigos famosos 
para brincar!  São as celebridades mais divert idas do momento pra 
você se divert ir com toda a sua turma! 
 
Enquanto isso, Ronald sela convites, senta em frente à TV e a liga. 

Vê, na tela, crianças se divert indo com brinquedos de personagens de 
desenhos animados do Cartoon Network, como “ As meninas superpoderosas”  e 
“ A mansão Foster para amigos imaginários” .  Em seguida, aparece a imagem 
da embalagem de McLanche Feliz,  com refrigerante, batatas fritas e pedaços 
de frango empanado. Neste momento, o narrador diz,  enquanto na tela se 
most ra a marca do Mcdonalds e o logot ipo “ amo muito tudo isso” :  

 
- McLanche Feliz e amigos famosos do Cartoon Network! 

 
3HSVL&R�

�
No Brasil,  a empresa realiza ações de comunicação mercadológica 

dirigidas às crianças, como os comerciais relat ivos ao salgadinho Cheetos33, 
como gravado no DVD anexo (doc.39). Neste f ilme, um cachorro em desenho 
animado, de óculos escuros e tênis e um garoto passeiam pelo corredor de 
uma banca de revistas comendo salgadinhos Cheetos.  Um monstro de seis 
olhos, na capa de uma revista, olha a embalagem e a toma para si.  O 
cachorro, então, ent ra na revista e o persegue. O menino se mostra divert ido 
enquanto vê as imagens. Finalmente, o cachorro consegue recuperar a 
embalagem e sai da história. Devolve-a ao garoto, que, sat isfeito, come um 
salgadinho. Ao f inal,  o narrador diz,  enquanto na tela são mostrados todos os 
“ sabores”  diferentes do salgadinho: 

 
-Cheetos: o sabor que detona! 

 
A imagem f inal é a do garoto dando um salgadinho ao cachorro,  e 

ambos saindo da banca. O most ro os encara.  
 
Mas não é só. A empresa também realiza promoções para at rair os 

pequenos e induzi-los a consumir salgadinhos, al imentos que t radicionalmente 
são pobres em nut rientes e ricos em gorduras, sal e sódio. Em razão de uma 
campanha publicitária que seguia este mote, de oferecer brindes 

                                                
33 Este comercial foi visto e gravado a part ir de: 
ht tp: / / www.youtube.com/ watch?v=EUi5YueTftY. 
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colecionáveis em t roca do consumo excessivo de alimentos (no caso, 
ofereciam-se chaveiros da Hello Kit ty),  o 3URMHWR� &ULDQoD� H� &RQVXPR 
representou ao Ministério Público de São Paulo, denunciando a abusividade da 
promoção (doc.40). O órgão ministerial aj uizou Ação Civil Pública que, 
atualmente, ainda está em curso. Para maiores informações sobre o caso, 
acessar: 
ht tp:/ / www.alana.org.br/ CriancaConsumo/ AcaoJuridica.aspx?v=1&id=24. 

 
8QLOHYHU�

�
No Brasil,  a empresa realiza ações de comunicação mercadológica 

voltadas às crianças para a promoção e comercialização de seus produtos 
aliment ícios. Como exemplo, podemos indicar o comercial televisivo (doc. 41) 
do sorvete de morango da Hello Kit t y, que foi visto em canal dirigido a 
crianças (cartoon network)34.   

 
O comercial apresenta a Hello Kity, em desenho animado, dançando 

em meio a cenário colorido ao som de uma música animada, enquanto a 
narradora, de voz infant il,  diz:  

 
-Chegou o picolé Kibon Hello Kity. Ele vem com uma surpresa super 
fashion: 49 tatuagens da Hello Kity pra você colecionar! Saia 
desf ilando com o seu! 

 
Na tela, são most radas as ilust rações das tatuagens disponíveis, e 

por f im, apresentam-se também o picolé de cor rósea e sua embalagem com a 
imagem de Hello Kit ty estampada. 

 
A empresa dirige também out ras publicidades a crianças, ainda que 

de produtos não aliment ícios, como a do sabão em pó Omo aliado à 
personagem Homem Aranha. No caso, o 3URMHWR� &ULDQoD� H� &RQVXPR� atuou 
not if icando a empresa (doc.42). Para acompanhar os andamentos do caso, 
acessar:   
ht tp:/ / www.alana.org.br/ CriancaConsumo/ AcaoJuridica.aspx?let ra=U.  
�

$�IDOWD�GH�pWLFD�GDV�HPSUHVDV�HP�VXDV�ILOLDLV�QR�%UDVLO�
�

A adoção de regras de conduta empresariais limitadoras da 
publicidade que se dirige às crianças é ext remamente relevante,  em virtude 
da necessidade de proteção da criança e do adolescente ante as 
conseqüências negat ivas produzidas pela publicidade abusiva, dent re os quais 
distúrbios al imentares — ocasionados, dent re outros fatores, pela ingestão 
constante de al imentos obesogênicos. 

 

                                                
34 Este comercial foi gravado a part ir de:   
ht tp: / / www.youtube.com/ watch?v=flw-T8EALV4&feature=related. 
 



 22 

Conforme pesquisa desenvolvida pelo Inst ituto Kaiser Family em 
200735,nos Estados Unidos, crianças de 2 a 7 anos vêem uma média de 17 
minutos de anúncios de diversos t ipos de produtos por dia (13.904 anúncios 
por ano, sendo cerca de 4.400 referentes a alimentos),  ao passo que a média 
ent re crianças de 8 a 12 anos é de 37 minutos (30.155 anúncios por ano, sendo 
cerca de 7.600 referentes a alimentos). Segundo nut ricionistas e agências 
governamentais, a maioria dos anúncios de al imentos que crianças e 
adolescentes assistem corresponde a produtos que devem ser consumidos com 
moderação, ou em pequenas porções. 
 

Outro estudo elaborado pelo mesmo Inst ituto, também nos Estados 
Unidos, em 200636,  apresenta a apreensão de pais ou responsáveis sobre como 
a mídia inf luencia o comportamento de seus fi lhos: cerca de 23% deles 
classif ica a exposição dos pequenos aos meios de divulgação publicitária de 
conteúdo inadequado como uma ent re suas principais preocupações, e 51% a 
vê como um grande mot ivo de inquietação. 
 

Daí porque estas grandes empresas do mercado al iment ício 
comprometeram-se a limitar a publicidade veiculada a crianças nos Estados 
Unidos. Conforme as diversas empresas anunciam em seus respect ivos 
endereços elet rônicos estadunidenses37 (doc. 43),  os apelos dos pais foram 
suf icientes para que agissem de forma mais responsável quanto à inf luência 
exercida sobre os pequenos consumidores at ravés dos meios de veiculação 
publicitária. 
 

Al iás, é importante destacar que, em seus compromissos públicos 
perante o %HWWHU�%XVLQHVV�%XUHDX,  as empresas manifestaram-se no sent ido de 
estarem orgulhosas por part iciparem de uma iniciat iva tão importante, 
ut il izando-se de frases como, por exemplo: 
 
                                                
35 ht tp:/ / www.kff .org/ entmedia/ upload/ 7618.pdf (acessado em 13.06.2008). 
36 ht tp:/ / www.kff .org/ entmedia/ upload/ 7638.pdf.   
37 ht tp:/ / www.bk.com/ companyinfo/ content / news/ Pledge_091207.html (acessado em 
09.06.2008);  ht tp:/ / www.campbellsoupcompany.com/ governance_children_commitment .asp�
(acessado em 28.05.2008) e 
ht tp: / / www.campbellsoupcompany.com/ governance_children_commitment .asp (acessado em 
28.05.2008);  ht tp:/ / www.thecoca-colacompany.com/ ourcompany/ hal_schools.html�
(acessado em 12.06.2008); 
ht tp: / / company.conagrafoods.com/ phoenix.zhtml?c=202310&p=children� (acessado em 
05.06.2008);  
ht tp: / / www.generalmil ls.com/ corporate/ commitment / responsible_advert ising.aspx� (acesso 
em 28.05.2008); ht tp:/ / www.thehersheycompany.com/ social-responsibilit y/ business-
integrit y.asp (acessado em 28.05.2008); 
ht tp: / / www.kelloggcompany.com/ commitments.aspx?id=713� (acessado em 19.06.2008); 
ht tp: / / www.kraft .com/ Brands/ healthandwellness/ communicat ions.htm (acessado em 
28.05.2008); ht tp:/ / www.mars.com/ NR/ rdonlyres/ 9A506325-12FD-4A64-BB5C-
1B9E7DD07D56/ 2176/ Mars_Market ing_Commitments_March_2009.pdf�� (acessado em 
19.06.2008); � ht tp:/ / www.mcdonalds.com/ corp/ values/ new_children_s_market ing.html��
(acessado em 19.06.2008);�
ht tp: / / www.pepsi.com/ help/ faqs/ faq.php?viewall=yes&category=communit y_info� (acessado 
em 12.06.2008); 
ht tp: / / www.unilever.com/ ourbrands/ cookingandeat ing/ art icles/ Newprinciplesprotectchildre
n.asp (acessado em 09.06.2008). 
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“ Novamente, Kellog sente-se orgulhosa por ser parte desta 
importante Iniciat iva e está compromet ida com seu sucesso e com 
suas cont ribuições.38”  – Compromisso Kellog. 
 
“ Cadbury Adams sente-se orgulhosa em apoiar a Iniciat iva para 
Publicidade de Alimentos e Bebidas dirigida às Crianças.39”  – 
Compromisso Cadbury Adams. 
 
“ Coca-cola (América do Norte) compart ilha as preocupações acerca 
das questões relacionadas à nutrição e bem-estar dos j ovens 
americanos. Essas são questões importantes e os problemas a elas 
relacionados são complexos. Nós reconhecemos a necessidade de se 
t rabalhar j unto a f im de se encontrar soluções. (. . . ) Desta maneira, 
nossa atual polít ica de publicidade reflete nosso compromisso em 
suportar pais e cuidadores em seu papel como responsáveis em 
todas as decisões que afetem as vidas de suas crianças, incluindo a 
escolha de bebidas.40”  – Compromisso Coca-Cola.  
 
“ Por meio de nosso compromisso com a Iniciat iva para Publicidade 
de Alimentos e Bebidas dirigida às Crianças, do &RXQFLO� RI� %HWWHU�
%XVLQHVV� %XUHDX,  nós comunicaremos mensagens acerca de nossos 
novos e inovadores produtos al iment ícios e de bebidas, com a 
f inalidade de promover uma dieta balanceada e um at ivo est ilo de 
vida ent re nossos consumidores mais j ovens 41”  – Compromisso 
Burguer King. 
 
“ No início de 2005, Kraft  anunciou a intenção de l imitar sua 
publicidade baseada em certos critérios nut ricionais. Kraft  não faz 
qualquer publicidade dirigida a crianças menores de 6 anos. No 
mais, para TV, radio, mídia impressa e internet ,  a Kraf t  apenas 
anuncia para crianças com idade ent re 6 e 11 anos, alimentos que 
estejam de acordo com o critério nut ricional da empresa que 
indique ser um alimento saudável.42”  – Compromisso Kraf t  Foods.  

                                                
38 Do texto do compromisso,  em inglês: “ Again, Kellog is proud to be a part  of this important  
Init iat ive and are commit ted to both it s success and its cont ribut ions.”  (página 4).  
39Do texto do compromisso, em inglês:  “ Cadbury Adams is proud to support  the Children´ s 
Food and Beverage Advert ising Init iat ive”  (página 1).  
40 Do texto do compromisso, em inglês: “ Coca-Cola (North America) shares the concerns for 
the nut rit ional and dietary wellbeing of America’ s young people. These are important  issues 
and the problems are complex.  We recognize the need to work together to f ind the right  
solut ions. (…) Accordingly,  our current  advert ising policy ref lects our commitment  to support  
parents and other caregivers in their role as gatekeeper in all decisions affect ing the lives of 
their children including beverage choice.”  (página 1).  
41Do texto do compromisso, em inglês: “ Through our Pledge to the Children´ s Food and 
Beverage Advert ising Init iat ive of the Council of Bet ter Business Bureaus, we will 
communicate messages about  our new and innovat ive food and beverage products to help 
promote a balanced diet ,  and act ive lifestyle choices among our younger customers.”  (página 
1).  
42 Do texto do compromisso, em inglês: “ In early 2005, Kraft  announced its intent ion to limit  
it s advert ising based on certain nut rit ion criteria.  Kraft  does not  advert ise at  all in media 
primarily directed to children between 6 and 11. In addit ion, for TV, radio, print  and internet  
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“ McDonald’ s orgulha-se de sua longa herança de comunicação 
responsável com seus consumidores, especialmente as crianças,  e 
cont inua a ser líder no desenvolvimento de padrões mínimos para 
reger as publicidades dirigidas a crianças e a adultos. McDonald’ s é 
um at ivo membro da União para Revisão da Publicidade dirigida às 
Crianças, apoiador do Conselho e integrante do programa de auto-
regulamentação da CARU.43”  – Compromisso Mc Donald’ s.  
 
“ PepsiCo tem orgulho de ser uma das primeiras empresas a se 
comprometer enquanto part icipante na Iniciat iva para Publicidade 
de Alimentos e Bebidas dirigida às Crianças. Como uma indúst ria 
líder nas discussões relat ivas à publicidade infant ile,  PepsiCo 
acredita que crianças const ituem uma audiência especial e toma 
part icular cuidado no desenvolvimento de suas publicidades, bem 
como na avaliação dos programas que levam mensagens a 
crianças.44”  – Compromisso PepsiCo. 
  
Cabe dizer, no entanto, que a comunicação mercadológica voltada 

ao público infant il é prej udicial em qualquer país: crianças de todo o mundo, 
de diferentes culturas e regiões, quando submet idas a est ratégias publicitárias 
muitas vezes desiguais e abusivas, por elas são prej udicadas, na medida em 
que isso cont ribui para a formação de hábitos alimentares insalubres. 
 

Nesse sent ido, a pesquisa Interscience 2003 (doc. 44),  realizada no 
Brasil,  indica que as crianças inf luenciam em 92% dos casos na compra de 
produtos aliment ícios, 86% em brinquedos e 57% em roupas. Ainda, a mesma 
pesquisa ident if icou que RV�IDWRUHV�TXH�PDLV�LQIOXHQFLDP�DV�FULDQoDV�QD�KRUD�
GD� HVFROKD� GRV� SURGXWRV� VmR�� D� SXEOLFLGDGH� QD� 79,  a presença de um 
personagem famoso como referência do produto, a embalagem e marcas 
conhecidas. (VWLPD�VH�� DGHPDLV� TXH� RV� SURGXWRV� TXH� PDLV� DWUDHP� DV�
FULDQoDV�VmR�RV�TXH�FRQWrP��HPEDODJHQV�FRORULGDV�H�DWUDHQWHV��H�EULQGHV�H�
FXSRQV�SDUD�VRUWHLR�GH�SUrPLRV� 

 
Também a Dra. PAULA CAROLINA NASCIMENTO, em tese de 

doutorado apresentada ao Departamento de Psicologia e Educação da 
Universidade de São Paulo, discorre sobre a inf luência da televisão nos hábitos 
alimentares de crianças e adolescentes45.  A doutora pôde comprovar como os 

                                                                                                                                          
advert ising directed primarly to children between 6 and 11, Kraf t  only advert ises products 
that  meet  it s sensible solut ion nut rit ion crit eria.”  (página 2).  
43Do texto do compromisso, em inglês:  “ McDonald’ s is proud of our long heritage of 
responsible communicat ion with our customers, especially children, and cont inues to play a 
leadership role in the development  of standards that  govern advert ising for children and 
adults.  McDonald’ s is an act ive member of the Children’ s Advert ising Review Unit  (“ CARU” ) 
Supporter’ s Council and part icipates in the CARU self-regulatory program.”  (página 1).  
44Do texto do compromisso,  em inglês:  “ PepsiCo, Inc. is proud to be one of the f irst  
companies to commit  as a part icipant  in the Children’ s Food and Beverage Advert ising 
Init iat ive (CFBAI).  As an indust ry leader in the discussions of children’ s market ing, PepsiCo 
believes children are a special audience and takes part icular care developing advert isements 
and evaluat ing programming that  carries messages to children.”  (página 1).  
45 ht tp:/ / www.teses.usp.br/ teses/ disponiveis/ 59/ 59137/ tde-21092007-145239/ .  
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est ratagemas publicitários voltados ao público infant il  geram desast rosas 
conseqüências. 

 
Seu estudo concluiu que cerca de 82% dos comerciais televisivos 

sugeriam o consumo imediato de alimentos, e em 78% as personagens os 
ingeriam imediatamente; cerca de 24% dos alunos que os assist iam apresentou 
sobrepeso ou obesidade, e assist ir à televisão mais de 2 horas por dia esteve 
associado ao aumento de IMC (Índice de Massa Corporal) entre os meninos. 

 
Em posse destes dados, é certo concluir que assim como nos Estados 

Unidos, as ferramentas de comunicação mercadológica ut il izadas no Brasil 
at ingem meninos e meninas completamente vulneráveis e influenciáveis. 
Ademais, acarretam vínculos de ident if icação com desej os e expectat ivas 
fabricados pela estratégia publicitária. A part ir dessas necessidades impostas, 
paulat inamente se const roem valores distorcidos e hábitos prej udiciais que 
permeiam toda a vida.  

 
Conclui-se, portanto, que razão não há para que as empresas ora 

representadas assumam condutas e compromissos diversos no exterior e no 
Brasil,  visto que os efeitos negat ivos da publicidade dirigida ao público infant il 
se repetem nos diversos países. 
 

Manter uma conduta admirável em um país e completo descaso em 
out ro é et icamente reprovável,  e clara insinuação de um comportamento 
excludente e preconceituoso. De que forma se quer exercer uma at ividade 
comercial neste país se não se garante à sociedade consumidora o princípio 
máximo da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Crianças – 
norma internacional de proteção à infância incorporada ao direito brasileiro: 

 
“ As crianças têm Direitos 
'LUHLWR� j� LJXDOGDGH,  sem dist inção de raça, religião ou 
QDFLRQDOLGDGH. ”  (grifos inseridos) 

 
Em vista do apresentado, é clara a necessidade de aplicação de 

medidas efet ivas porquanto comprovados os mesmos abusos comet idos às 
crianças e os mesmos benefícios provenientes do compromet imento em se 
limitar a comunicação mercadológica dirigida ao segmento infant il.  
 
�
,,,�� &RPXQLFDomR� PHUFDGROyJLFD� GLULJLGD� jV� FULDQoDV� H� REHVLGDGH�

LQIDQWLO�
 
 

Segundo a prest igiada organização não-governamental 
estadunidense ‘ Consumers Internat ional’ ,  uma a cada dez crianças pelo 
mundo inteiro estão acima do peso ou obesas — isso contabilizaria 155 milhões 
de crianças! Out ro dado assustador coletado pela referida organização é o que 
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há, atualmente, 22 milhões de crianças com menos de cinco anos de idade 
com sobrepeso46!  

 
Na Inglaterra, segundo a Pesquisa Governamental sobre Dieta e 

Nut rição Nacional,  92% das crianças consomem mais gordura saturada do que 
o nível máximo recomendado a adultos e 83% consome mais açúcar do que o 
limite sugerido a adultos. Enquanto isso, a ingestão de frutas e vegetais é 
menor do que a metade do valor indicado47.  

 
Uma pesquisa realizada na Nova Zelândia, por sua vez, pelo médico 

Robert  Hancox, estudioso da Universidade de Otago, relaciona diretamente a 
obesidade ao hábito de assist ir televisão. O pesquisador comunicou à revista 
Ciência Hoj e de outubro de 2005 que, ao monitorar o Índice de Massa Corporal 
e os hábitos de 976 crianças de t rês a quinze anos de idade, verif icou que 
quanto maior o tempo passado diante da televisão, maior o IMC dessas 
crianças ou adolescentes. 

 
No Brasil,  os efeitos são devastadores: ent re 1974/ 75 e 1996/ 97, 

verif icou-se um aumento de 4,1% para 13,9% na incidência de sobrepeso ou 
obesidade ent re crianças e adolescentes de seis a dezoito anos somente nas 
regiões Sudeste e Nordeste. As causas apontadas seriam o aumento do 
consumo de produtos ricos em açúcares simples e gordura e a presença de TV 
e computador nas residências48.  

 
O estudo realizado sobre os hábitos alimentares de crianças e 

adolescentes em escolas públicas e part iculares de Belo Horizonte é ainda 
mais chocante49:  

 
“ A maioria dos escolares (88.4%) apresentou hábitos alimentares em 
que predominava dieta rica em gordura saturada (agrupamento de 
escores de Block: dieta t ípica norte-americana + dieta rica em 
gorduras + dieta muito rica em gorduras),  apenas 11,6% t inham 
alimentação pobre em gorduras. Em relação ao consumo de frutas, 
vegetais e f ibras, 64,1% consumiam de forma muito inadequada 
(pobre) esses al imentos (dieta muito inadequada pelo escore de 
Block);  35,9% t inham consumo inadequado (dieta inadequada); e 
nenhum aluno apresentou dieta adequada de frutas, vegetais e 
f ibras.”  

 

                                                
46 
ht tp: / / j unkfoodgenerat ion.org/ index.php?opt ion=com_content&task=view&id=29&Itemid=39.  
47 Jornadas Cient íf icas do NISAN – Núcleo Interdepartamental de Segurança Alimentar e 
Nut ricional,  Coordenador: José Augusto de A.C. Taddei.  Barueri,  SP: Minha Editora, 2007. p. 
117. 
48 Informação coletada em art igo da ABESO – Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade 
e da Síndrome Metabólica, conforme dados do Estudo Nacional da Despesa Familiar (ENDF) e 
da Pesquisa sobre Padrões de Vida (PPV). Autoria:  Cecília L.  de Oliveira e Mauro Fisberg.  
49 Dissertação apresentada ao programa de Pós-Graduação da Faculdade de Medicina da 
Universidade Federal de Minas Gerais por Ana Elisa Ribeiro Fernandes, em 2007. 
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A propósito, também a organização não-governamental ‘ Inst ituto 
Akatu — Pelo consumo consciente’  alerta que apesar de o Brasil contabil izar o 
signif icat ivo número de 44 milhões de famintos, 70 milhões de pessoas estão 
acima do peso50.  Também se constatou, em out ra pesquisa, que a obesidade 
infant il j á at inge 10% das crianças do país51.   
 

A questão da obesidade infant il e sua ligação com a mídia e 
est ratégias de comunicação mercadológica tem sido obj eto de diversos 
estudos. Recente pesquisa realizada com crianças pelo canal de televisão 
especializado em programação infant il Cartoon Network (Pesquisa CN.com.br 
— doc. 45),  dent re várias out ras constatações, concluiu que ´2�PDLV�IiFLO�GH�
SHGLU����H�FRQVHJXLUµ (pelas crianças)�é j ustamente o produto aliment ício. De 
fato, com 56% de respostas, comidas, lanches e doces� são os produtos mais 
fáceis de serem ‘ conseguidos’  pelas crianças quando pedem aos adultos. 

 
Também a recente pesquisa realizada pelo igualmente canal de 

televisão especializado em programação infant il  Nickelodeon (Nickelodeon 
Business Solut ion Research. Ano: 2007 — doc. 46) apresenta semelhante 
resultado, colocando os alimentos infant is, balas e doces, DOLPHQWRV em geral 
e fast  foods�como alguns dos produtos a respeito dos quais a criança exerce 
alta inf luência na hora das compras, elegendo inclusive as respect ivas marcas. 

 
Com a delicadeza peculiar dos vendedores, a j á referida pesquisa 

Nickelodeon chega à conclusão, no Segredo nº 10, que ´&ULDQoD� p� XPD�
(VSRQMDµ,  reconhecendo que os pequenos absorvem tudo o que vêem e ouvem 
por meio da publicidade, mot ivo pelo qual ela deve ser ét ica e abster-se de 
divulgar produtos aliment ícios não saudáveis às crianças. 

 
Ainda acerca da inf luência da mídia na formação dos hábitos 

alimentares das pessoas, o Jornal da Universidade de Harvard52 se posiciona 
da seguinte maneira: 

�
“ $�WHFQRORJLD�PDLV�SRGHURVD�TXH�OLGHUD�D�HSLGHPLD�GH�REHVLGDGH�
p�D�WHOHYLVmR� ‘ O melhor prognost icador de obesidade em crianças e 
adultos é o tempo passado diante da televisão, ’ ,  diz a 6FKRRO� RI�
3XEOLF� +HDOWK� *RUWPDNHU (Escola de Saúde Pública Gortmaker).  ‘ A 
relação é quase tão forte quanto a estabelecida ent re fumo e 
câncer de pulmão. Todo mundo pensa que é porque assist ir 
televisão é uma at ividade sedentária, af inal,  f ica-se em frente ao 
aparelho por horas, mas isso causa apenas um terço dos efeitos.  
1RVVDV�HVWLPDWLYDV�VmR�GH�TXH�RV�RXWURV�GRLV�WHUoRV�VmR�HIHLWR�GR�
SRGHU�GD�SXEOLFLGDGH�HP�PXGDU�R�TXH�VH�FRPH�·�:LOOHW�GHFODUD��
¶YRFr�QmR�SRGH�HVSHUDU�TXH�FULDQoDV�GH�WUrV��TXDWUR�DQRV�WRPHP�
GHFLV}HV� DOLPHQWDUHV�EDVHDGDV�HP�FRQVHT�rQFLDV�D� ORQJR� SUD]R��
0DV� D� FDGD� DQR� HOHV� HVWmR� FDGD� YH]� PDLV� VXMHLWRV� D� LQWHQVDV� H�

                                                
50 www.akatu.netareas/ publicacoes/ inc_detalhes_publicacoes.asp?idPublicacao=8.  
51 www.senado.gov.br/ web/ senador/ t iaovian/ atuacao/ 2003/ 2003pls25.htm. 
52Fonte: A forma como comemos hoje – Harvard Journal.  Tradução livre. Link: 
ht tp: / / harvardmagazine.com/ 2004/ 05/ the-way-we-eat -now.html.   
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H[WUHPDPHQWH� UHILQDGDV� PHQVDJHQV� SXEOLFLWiULDV� UHIHUHQWHV� D�
DOLPHQWRV� TXH� VmR�� HP� PDLRULD�� GH� Pi� TXDOLGDGH�·� (Ademais, no 
futuro, quando a Internet  se fundir à TV a cabo de alta t ransmissão,  
anunciantes serão capazes de direcionar suas mensagens com muito 
maior precisão. ‘ Não serão apenas voltadas às crianças’ ,  Gortmaker 
diz,  ‘ serão voltadas a sua criança. ’ )” ��JULIRV�LQVHULGRV��

 
Daí porque todo o mercado al iment ício, sabedor da influência das 

crianças na hora das compras das famílias, gera diariamente uma avalanche 
de promoções e comunicações mercadológicas diversas dirigidas às crianças 
para vender seus produtos, sej a visando at ingir as próprias crianças ou seus 
familiares adultos. 
 

Não fossem suficientes os abusos relatados – como o direcionamento 
de estratégia de comunicação mercadológica dirigida às crianças, duplo 
padrão de conduta das empresas etc. -,  cumpre ser observado que em geral os 
produtos que estão sendo anunciados para o público infant il possuem enorme 
carência nut ricional e altos índices de açúcares, gorduras, sódio etc., 
substâncias que se consumidas em excesso podem resultar no 
desenvolvimento de sérias doenças, como obesidade.  

 
Vale ainda notar que, apesar de as empresas direcionarem 

est ratégias de comunicação mercadológicas às crianças, não fornecem a 
informação nut ricional de seus alimentos adequada a uma dieta infant il.  Além 
de a base da dieta nut ricional apresentada ser de 2.000 quilocalorias – o que é 
recomendado para adultos – esta informação não é apresentada de forma 
clara e ostensiva, compreensível pelas crianças, ou pelos adultos por elas 
responsáveis. 

 
Ora, parece ser mesmo um cont ra-senso que os al imentos 

comercial izados pelas Representadas contem com tão ampla forma de 
divulgação e compreensão pelas crianças dos produtos a elas direcionados, 
com embalagens coloridas, comerciais televisivos, anúncios em banners e 
sites na internet  etc.; mas não apresentem uma base de informação 
nut ricional adequada às crianças e compreensível por estas, ou mesmo por 
seus responsáveis. 

 
Segundo SÉRGIO LOPES, sócio-diretor e vice-presidente de criação 

da QG, agência publicitária53:  
 

“ Ainda sobre a legislação, rótulos com informações adequadas e 
corretas sobre o teor dos alimentos, além de inst ruírem o 
consumidor, deveriam ser a razão da escolha de determinado 
alimento. A propaganda tem sua parcela de culpa ao não focar esses 
aspectos em sua comunicação. 
 

                                                
53 Jornadas Cient íf icas do NISAN – Núcleo Interdepartamental de Segurança Alimentar e 
Nut ricional,  Coordenador: José Augusto de A.C. Taddei.  Barueri,  SP: Minha Editora, 2007. 
página 117. 
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Muitas vezes, o uso de corantes e os chamados f lavorizantes ou 
sabores art if iciais são os chamarizes que atraem o consumidor para 
a ilusão de sabor e aroma de alimento saudável.  A propaganda tem 
sua responsabilidade ao valorizar esse aspecto do produto.”  

 
Esse ardil é cinicamente adotado por empresas em todo o mundo, 

como se pode comprovar com o seguinte art igo do jornal britânico Observer54:  
 

“ ‘ Eu f ico constantemente perturbada com a forma com que a 
indúst ria de alimentos se concent ra nos aspectos comerciais de seus 
produtos, adulterando sua aparência e sabor, enquanto assume uma 
postura arrogante em relação a valores nut ricionais e seu impacto 
no prazer infant il  em se al imentar,  em seus hábitos e em sua saúde 
em longo prazo, ’  diz Lizzie Vann, fundadora de Organix Brands. ‘  O 
foco da indústria em produzir e vender os alimentos às crianças 
pautada em conveniência, preço e apelo infant il signif ica aos pais 
ter pouca escolha em alimentar seus fi lhos com comida natural e 
nut rit iva.”   

 
Especif icamente no que se refere às informações nut ricionais dos 

alimentos em questão, é importante frisar que a indicação da quant idade de 
calorias cont idas no alimento não f ica clara ao consumidor em potencial — a 
criança. Ao informar a quant idade de calorias, nut rientes etc. conforme 
critérios estabelecidos para uma dieta adulta (de 2.000 kcal),  as empresas 
confundem o potencial consumidor que é a criança (que, exatamente por isso 
possui dieta e carências nutricionais dist intas) e seus pais, verdadeiros 
responsáveis pela escolha dos alimentos de seus fi lhos, violando 
inegavelmente o art igo 31 da legislação consumeirista. 
 

Uma medida prát ica desenvolvida pela Food Standards Agency, 
departamento independente do Governo inglês, criado para proteger a saúde 
pública e os interesses do consumidor relat ivos à alimentação,  foi criar a 
“ Traff ic Light  Labelling” 55,  espécie de rotulação nut ricional de produtos 
baseada nos parâmet ros de semáforos de t rânsito. Tal meio ut il iza como 
critérios, basicamente, gordura, sal e açúcar: assim, o sinal vermelho indica 
grande quant idade de uma dessas substâncias, o sinal amarelo, média 
quant idade e o sinal verde, baixa quant idade. Tal método,  de grande 
aceitação perante o próprio comércio britânico, porque simplif icado e 
didát ico, favorece inclusive a compreensão infant il  imediata a part ir da 
analogia da informação nutricional a elementos cot idianos.  

 
A falta de informação precisa e completa acerca das característ icas 

nut ricionais do alimento acarreta grande dif iculdade ao consumidor para 
escolher os produtos que irá consumir.  Isso, aliado à excessiva publicidade e 
divulgação dos produtos por diversas est ratégias de comunicação 
mercadológica, est imula o consumo excessivo destes alimentos,  o que, por 

                                                
54ht tp:/ / www.davidrowan.com/ 2003/ 03/ observer-market ing-food-to-children.html.  Tradução 
livre. 
55 ht tp:/ / www.eatwell.gov.uk/ foodlabels/ t raff iclights/ .   
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conseqüência, cont ribui signif icat ivamente para o aumento dos índices 
brasileiros de sobrepeso ou obesidade, comprometendo a saúde do 
consumidor. 

 
Vale lembrar ainda, que os alimentos anunciados nem sempre têm 

propriedades nutricionais saudáveis e recomendáveis a uma criança, que se 
encont ra em processo de desenvolvimento. Referidos produtos são, via de 
regra, pobres em nut rientes e ricos em gorduras, açúcares e sódio – isso sem 
contar os corantes e conservantes com alto potencial alergênico – e não 
devem ser consumidos em excesso, mas com moderação e de forma criteriosa. 

 
Al ie-se ao est ímulo dos comerciais televisivos, o potencial at rat ivo 

das embalagens destes produtos (doc.47), que são sempre coloridas e repletas 
de personagens licenciados e o fato de que tais bens são freqüentemente 
associados a promoções que est imulam o consumo excessivo de al imentos com 
o obj et ivo de se conquistar diversos brinquedos colecionáveis ou mesmo 
brinquedos como computadores e bicicletas, por promoção. 

 
A criança seduzida pelos brinquedos — aliados às embalagens, 

outdoors, publicidades televisivas ou qualquer out ra comunicação 
mercadológica — cont inuamente se depara com novas necessidades 
const ruídas, e ut il iza os al imentos, primeiramente, como inst rumento de 
consecução de seu obj et ivo. Em momento posterior,  no entanto, o hábito, o 
prazer do imediat ismo do consumo e a alteração nos mecanismos de 
saciedade tornam os próprios alimentos o interesse do consumidor. Assim as 
empresas aliment ícias f idel izam seus consumidores desde a infância e os 
est imulam a apreciar e a desej ar uma alimentação composta por comidas 
poucos saudáveis e de consumo imediato. 
 

Vale dizer,  por f im, que a obesidade tem se tornado um problema 
crescente no Brasil , at ingindo cada vez mais brasileiros, desde a infância56 
(doc.48). O crescimento desta doença,  que t raz consigo muitas outras 
associadas – como problemas cardíacos e out ros – é, como apontado acima, 
alarmante. Com isso aumentam vert iginosamente os gastos do Estado 
brasileiro com o sistema de saúde pública e de seguridade social,  visto que 
mais e mais cidadãos se tornam incapacitados para o t rabalho em razão das 
diversas doenças associadas à obesidade. Gastos que poderiam ser evitáveis 
caso a população t ivesse adequado acesso a informações nut ricionais que lhe 
permit issem a escolha de uma dieta saudável.  

 
Neste cenário não é possível que, mesmo ante todos esses dados, os 

anunciantes cont inuem divulgando campanhas e comunicações mercadológicas 
que est imulam o consumo excessivo de alimentos por crianças, as quais são 
tão facilmente at raídas pela est ratégia publicitária desenvolvida, tão desigual 
e abusiva. 

 
�

                                                
56 ht tp: / / www.atarde.com.br/ cidades/ not icia. j sf?id=900974 e 
ht tp: / / www.atarde.com.br/ cidades/ not icia. j sf?id=900977 (acessado em 20.06.2008). 
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�
,9�� $�LOHJDOLGDGH�GD�SXEOLFLGDGH�GLULJLGD�jV�FULDQoDV��
�

$�KLSRVVXILFLrQFLD�SUHVXPLGD�GDV�FULDQoDV�QDV�UHODo}HV�GH�FRQVXPR�
 

As crianças, por se encont rarem em peculiar processo de 
desenvolvimento, são t itulares de uma proteção especial,  denominada no 
ordenamento j urídico brasileiro como proteção integral.  Segundo a advogada 
e professora de Direito de Família e de Direito da Criança e do Adolescente da 
PUC/ RJ e UERJ, TÂNIA DA SILVA PEREIRA57:  

 
“ Como ‘ pessoas em condição peculiar de desenvolvimento’ ,  segundo 
Antônio Carlos Gomes da Costa, ‘ elas desfrutam de todos os direitos 
dos adultos e que sej am aplicáveis à sua idade e ainda têm direitos 
especiais decorrentes do fato de: 

 
-Não terem acesso ao conhecimento pleno de seus direitos; 
- Não terem at ingido condições de defender seus direitos frente às 
omissões e t ransgressões capazes de violá-los; 
- Não contam com meios próprios para arcar com a sat isfação de 
suas necessidades básicas; 
- Não podem responder pelo cumprimento das leis e deveres e 
obrigações inerentes à cidadania da mesma forma que o adulto, por 
se t ratar de seres em pleno desenvolvimento físico, cognit ivo, 
emocional e sociocultural.”  

 
Assim, por conta da especial fase de desenvolvimento bio-

psicológico das crianças, quando sua capacidade de posicionamento crít ico 
frente ao mundo ainda não está plenamente desenvolvida, nas relações de 
consumo nas quais se envolvem serão sempre consideradas hipossuficientes. 
 

Nesse sent ido JOSÉ DE FARIAS TAVARES58,  ao estabelecer quem são 
os suj eitos infanto-j uvenis de direito, observa que as crianças e os 
adolescentes são ´OHJDOPHQWH� SUHVXPLGRV� KLSRVVXILFLHQWHV�� WLWXODUHV� GD�
SURWHomR�LQWHJUDO�H�SULRULWiULDµ (grifos inseridos).  
 

Em semelhante sent ido, ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E 
BENJAMIN59 assevera: 
 

“ A hipossuf iciência pode ser f ísico-psíquica, econômica ou 
meramente circunstancial.  O Código, no seu esforço enumerat ivo, 
mencionou expressamente a proteção especial que merece a 
criança cont ra os abusos publicitários. 
O Código menciona, expressamente, a questão da publicidade que 
envolva a criança como uma daquelas a merecer atenção especial. e�

                                                
57 Pereira, Tânia da Silva. Direito da Criança e do Adolescente – Uma proposta interdisciplinar 
– 2a edição revista e atualizada.  Rio de Janeiro: Renovar,  2008, página 25. 
58 ,Q�Direito da Infância e da Juventude, Belo Horizonte, Editora Del Rey,  2001, p. 32. 
59 ,Q�Código Brasileiro de Defesa do Consumidor comentado pelos Autores do Anteproj eto, São 
Paulo, Editora Forense, pp. 299-300.  
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HP�IXQomR�GR�UHFRQKHFLPHQWR�GHVVD�YXOQHUDELOLGDGH�H[DFHUEDGD�
�KLSRVVXILFLrQFLD�� HQWmR� que alguns parâmetros especiais devem 
ser t raçados.”  (grifos inseridos) 
 
Por serem presumidamente hipossuf icientes no âmbito das relações 

de consumo, as crianças têm a seu favor a garant ia de uma série de direitos e 
proteções, valendo ser observado, nesse exato sent ido, que a exacerbada 
vulnerabilidade em função da idade é preocupação expressa do Código de 
Defesa do Consumidor, que no seu art igo 39, inciso IV proíbe, como prát ica 
abusiva, o fornecedor valer-se da ´IUDTXH]D�RX� LJQRUkQFLD� GR�FRQVXPLGRU��
WHQGR� HP� YLVWD� VXD� LGDGH�� VD~GH�� FRQKHFLPHQWR� RX� FRQGLomR� VRFLDO�� SDUD�
LPSLQJLU�OKH�VHXV�SURGXWRV�RX�VHUYLoRVµ (grifos inseridos).  

 
O emérito professor de psicologia da Universidade de São Paulo, 

YVES DE LA TAILLE, em parecer conferido sobre o tema ao Conselho Federal 
de Psicologia, também ressalta60 (doc. 49):  
 

“ 1mR�WHQGR�DV�FULDQoDV�GH�DWp����DQRV�FRQVWUXtGR�DLQGD�WRGDV�DV�
IHUUDPHQWDV�LQWHOHFWXDLV�TXH�OKHV�SHUPLWLUi�FRPSUHHQGHU�R�UHDO, 
notadamente quando esse é apresentado at ravés de representações 
simbólicas (fala, imagens), a publicidade tem maior possibil idade de 
induzir ao erro e à ilusão. (.. . ) é certo que certas propagandas 
podem enganar as crianças, vendendo-lhes gato por lebre, e isto 
sem ment ir,  mas apresentando discursos e imagens que não poderão 
ser passados pelo crivo da crít ica.”  
(. .. ) 
“ $V� FULDQoDV� não têm, os adolescentes não têm a mesma 
capacidade de resistência mental e de compreensão da realidade 
que um adulto e, portanto, QmR�HVWmR�FRP�FRQGLo}HV�GH�HQIUHQWDU�
FRP� LJXDOGDGH� GH� IRUoD� D� SUHVVmR� H[HUFLGD� SHOD� SXEOLFLGDGH� QR�
TXH� VH� UHIHUH� j� TXHVWmR� GR� FRQVXPR.  A luta é totalmente 
desigual.”  (grifos inseridos) 

 
Assim também entende o Conselho Federal de Psicologia, que, 

representado pelo psicólogo RICARDO MORETZOHN, por ocasião da audiência 
pública realizada na Câmara dos Deputados Federais, ocorrida em 30.8.2007, 
manifestou-se da seguinte forma61:  
 

“ Autonomia intelectual e moral é const ruída paulat inamente. e�
SUHFLVR� HVSHUDU�� HP� PpGLD�� D� LGDGH� GRV� ��� DQRV� SDUD� TXH� R�
LQGLYtGXR� SRVVXD� XP� UHSHUWyULR� FRJQLWLYR� FDSD]� GH� OLEHUi�OR�� GR�
SRQWR�GH�YLVWD�WDQWR�FRJQLWLYR�TXDQWR�PRUDO��GD�IRUWH�UHIHUrQFLD�
D� IRQWHV� H[WHULRUHV� GH� SUHVWtJLR� H� DXWRULGDGH.  Como as 
propagandas para o público infant il  costumam ser veiculadas pela 
mídia e a mídia costuma ser vista como inst ituição de prest ígio, é 
certo que seu poder de inf luência pode ser grande sobre as 

                                                
60 Parecer sobre PL 5921/ 2001 a pedido do Conselho Federal de Psicologia, ‘ A Publicidade 
Dirigida ao Público Infant il – Considerações Psicológicas’ .  
61 Audiência Pública n° 1388/ 07,  em 30/ 08/ 2007, ‘ Debate sobre publicidade infant il’ .  
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crianças. Logo, H[LVWH�D�WHQGrQFLD�GH�D�FULDQoD�MXOJDU�TXH�DTXLOR�
TXH� PRVWUDP� p� UHDOPHQWH� FRPR� p� H� TXH� DTXLOR� TXH� GL]HP� VHU�
VHQVDFLRQDO�� QHFHVViULR�� GH� YDORU� UHDOPHQWH� WHP� HVVDV�
TXDOLGDGHV. ”  (grifos inseridos) 

 
Por se aproveitar do fato do desenvolvimento incompleto das 

crianças, da sua natural credulidade e falta de posicionamento crít ico para 
impor produtos, a publicidade dirigida a crianças rest ringe signif icat ivamente 
a possibil idade de escolha das crianças, subst ituindo seus desej os espontâneos 
por apelos de mercado.  

 
Acerca da restrição da liberdade de escolha da criança pelos 

imperat ivos publicitários, é válido reproduzir as palavras do psiquiat ra e 
estudioso do tema DAVID LÉO LEVISKY: 
 

“ Há um t ipo de publicidade que tende a mecanizar o público, 
seduzindo, impondo,  iludindo, persuadindo, condicionando, para 
inf luir no poder de compra do consumidor, fazendo com que ele 
perca a noção e a selet ividade de seus próprios desej os. Essa 
espécie de indução inconsciente ao consumo, quando incessante e 
descont rolada, pode t razer graves conseqüências à formação da 
criança. Isso afeta sua capacidade de escolha; o espaço interno se 
torna controlado pelos est ímulos externos e não pelas 
manifestações autênt icas e espontâneas da pessoa62.”   
 

3URLELomR�GD�SXEOLFLGDGH�GLULJLGD�j�FULDQoD�
 

No Brasil publicidade dirigida ao público infant il é ilegal.  Pela 
interpretação sistemát ica da Const ituição Federal,  do Estatuto da Criança e 
do Adolescente, da Convenção das Nações Unidas sobre as Crianças e do 
Código de Defesa do Consumidor, pode-se dizer que a publicidade dirigida ao 
público infant il é proibida, mesmo que na prát ica ainda sej am encont rados 
diversos anúncios voltados para esse público. 

 
A Const ituição Federal ao inst ituir os direitos e garant ias 

fundamentais de todos, homens e mulheres, promove os direitos e garant ias 
também das crianças e adolescentes, assegurando os direitos individuais e 
colet ivos à vida, à liberdade,  à segurança e à propriedade, além de elencar os 
direitos sociais à educação, à saúde, ao lazer,  à segurança, à proteção, à 
maternidade e à infância. 
 

No art igo 227, a Const ituição Federal estabelece o dever da família, 
da sociedade e do Estado de assegurar ´FRP�DEVROXWD�SULRULGDGHµ à criança e 
ao adolescente os direitos à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 
lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência famil iar e comunitária. Também determina que todas as crianças 

                                                
62 A mídia – interferências no aparelho psíquico. ,Q� Adolescência – pelos caminhos da 
violência: a psicanálise na prát ica social.  Ed. Casa do Psicólogo. São Paulo, SP, 1998, página 
146. 
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e adolescentes devem ser protegidos de qualquer forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 
 

No mesmo sent ido,  o Estatuto da Criança e do Adolescente 
estabelece os direitos dessas pessoas em desenvolvimento e o respeito à sua 
integridade inclusive com relação aos seus valores, nos art igos 4º,  5º,  6º, 7º, 
17, 18, 53, dent re out ros. 

 
Merece destaque o art igo 4º do ECA, que em absoluta consonância 

com o art igo 227 da Const ituição Federal,  determina:  
�
“ É dever da família,  da comunidade, da sociedade em geral e do 
poder público assegurar,  com absoluta prioridade, a efet ivação dos 
direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação,  ao 
esporte,  ao lazer,  à prof issionalização, à cultura, à dignidade,  ao 
respeito, à liberdade e à convivência famil iar e comunitária. ”  
 
Repisando a idéia expressa no art igo 227 do texto const itucional de 

que a proteção da infância e adolescência é responsabilidade colet iva e 
compart ilhada pela família,  sociedade e Estado, este art igo 4º deixa claro que 
nenhum destes entes, nominalmente ident if icados e dest inados como 
guardiões da infância e adolescência, podem se escusar de atuar para a 
garant ia da proteção integral a todas as crianças e adolescentes. De acordo 
com DALMO DE ABREU DALLARI: 

 
“ (.. . ) são igualmente responsáveis pela criança a famíl ia,  a 
sociedade e o Estado, não cabendo a qualquer dessas ent idades 
assumir com exclusividade as tarefas, nem f icando alguma delas 
isenta de responsabilidade.63”  
 
E no mesmo sent ido cont inua o eminente j urista: 
 
“ Essa exigência [de se oferecer cuidados especiais à infância e 
adolescência] também se aplica à família,  à comunidade, e à 
sociedade. Cada uma dessas ent idades, no âmbito de suas 
respect ivas at ribuições e no uso de seus recursos, está legalmente 
obrigada a colocar entre seus obj et ivos preferenciais o cuidado das 
crianças e dos adolescentes. A prioridade aí prevista tem um 
obj et ivo prát ico, que é a concret ização de direitos enumerados no 
próprio art .  4 do Estatuto, e que são os seguintes:  direito à vida,  à 
saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer,  à 
prof issionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e 
à convivência familiar e comunitária.64”   

 

                                                
63 Cury,  Munir (coordenador) Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado. Comentários 
j urídicos e sociais. Editora Malheiros: São Paulo, 2003,  6 edição,  página 37.  
64 Cury,  Munir (coordenador) Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado. Comentários 
j urídicos e sociais. Editora Malheiros: São Paulo, 2003,  6 edição,  página 41.  
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Ainda sobre o assunto, é importante lembrar que essa 
responsabil idade direcionada à sociedade envolve obrigações posit ivas e 
negat ivas, vale dizer,  envolve o dever da sociedade de agir efet ivamente para 
evitar danos e prej uízos à infância e ao saudável desenvolvimento de pessoas 
com idade ent re zero e dezoito anos e também o dever de se abster de 
prat icar atos que possam lesionar tão relevante bem j urídico que é a própria 
proteção integral. Nesse sent ido, é importante pensar na atuação das 
empresas privadas, que têm o mesmo dever de promover a proteção integral 
e de se absterem de realizar ações que venham ofender este princípio.  

 
Vale ser mencionada aqui a idéia de garant ia do melhor interesse da 

criança. Segundo interpretações as mais autorizadas de j uristas especial istas 
em infância e adolescência, as ações que at ingem as crianças e adolescentes - 
prat icadas por part iculares ou pelo poder público - devem ser levadas a cabo 
tendo-se em vista o melhor interesse da criança. 

 
Como bem nos aponta TÂNIA DA SILVA PEREIRA acerca da proteção 

do melhor interesse da criança: 
 
“ O Brasil  incorporou, em caráter def init ivo,  o princípio do ‘ melhor 
interesse da criança’  em seu sistema j urídico e, sobretudo, tem 
representado um norteador importante para a modif icação das 
legislações internas no que concerne à proteção da infância em 
nosso cont inente. 65”   

 
De acordo com este princípio de atendimento ao melhor interesse 

da criança, deve-se levar em conta, no momento da aplicação da lei;  da 
criação de polít icas públicas para a infância e adolescência e de 
desenvolvimento de ações do poder público e privado, o atendimento a todos 
os seus direitos fundamentais, o que inclui uma infância livre de pressões e 
imperat ivos comerciais.  

 
Assim, não é demais reaf irmar que, com a garant ia da proteção 

integral e da primazia do melhor interesse da criança, espera-se proporcionar 
à criança e ao adolescente um desenvolvimento saudável e feliz, l ivre de 
violências e opressões, conforme preconiza o texto const itucional,  o ECA e a 
Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança.  
 

Al iás, vale aqui lembrar que a Convenção das Nações Unidas sobre 
os Direitos das Crianças66 é o documento de direitos humanos mais bem aceito 
no mundo,  tendo sido aprovada por unanimidade na Assembléia da ONU de 20 
de novembro de 1989 e rat if icada por quase todos os países do planeta (só não 
a rat if icaram os Estados Unidos da América e a Somália).  Em razão disso, suas 

                                                
65 O princípio do “ melhor interesse da criança” :  da teoria à prát ica. Pereira, Tania da Silva .  
Disponível para download em: ht tp:/ / www.gont ij o-
familia.adv.br/ novo/ art igos_pdf/ Tania_da_Silva_Pereira/ MelhorInteresse.pdf (acessado em 
24.3.2008). 
66 A Convenção da ONU Sobre as Crianças considera “ criança”  como todo ser humano com 
idade ent re 0 e 18 anos. 
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disposições assumem papel de consenso internacional acerca dos direitos e 
garant ias dest inados a crianças e adolescentes. 

 
Este documento foi internalizado no Brasil por meio do Decreto no 

99.710, de 21 de novembro de 1990 e por isso integra o ordenamento j urídico 
brasileiro, tendo as suas disposições ao menos hierarquia de lei ordinária. Esta 
convenção também determina que o t ratamento j urídico dispensado a 
crianças e adolescentes sej a balizado pelos parâmetros de direitos humanos e 
norteadores da proteção integral.  Segundo TÂNIA DA SILVA PEREIRA: 

 
“ A Convenção consagra a ‘ Doutrina Jurídica da Proteção Integral’ , 
ou sej a, que os direitos inerentes a todas as crianças e adolescentes 
possuem característ icas específ icas devido à peculiar condição de 
pessoas em vias de desenvolvimento em que se encont ram, e que as 
polít icas básicas voltadas para a j uventude devem agir de forma 
integrada ent re a família, a sociedade e o Estado. 
Recomenda que a infância deverá ser considerada prioridade 
imediata e absoluta, necessitando de consideração especial, 
devendo sua proteção sobrepor-se às medidas de aj ustes 
econômicos, sendo universalmente salvaguardados os seus direitos 
fundamentais. 
Reafirma, também, conforme o SULQFtSLR� GR� PHOKRU� LQWHUHVVH� GD�
FULDQoD,  que é dever dos pais e responsáveis garant ir às crianças 
proteção e cuidados especiais e na falta destes é obrigação do 
Estado assegurar que inst ituições e serviços de atendimento o 
façam.67”  

 
Especif icamente no que se refere à temát ica de crianças e meios de 

comunicações merecem destaque os art igos 17 e 31, conforme abaixo 
reproduzidos: 
 

“ Art igo 17 – Os Estados-parte reconhecem a importante função 
exercida pelos meios de comunicação de massa e assegurarão que a 
criança tenha acesso às informações e dados de diversas fontes 
nacionais e internacionais, especialmente os voltados à promoção 
de seu bem-estar social,  espiritual e moral e saúde f ísica e mental. 
Pára este f im, os Estados-parte: 
 
a)encoraj arão os meios de comunicação a difundir informações e 
dados de benefício social e cultural à criança e em conformidade 
com o espírito do art igo 29; 
b)promoverão a cooperação internacional na produção, intercâmbio 
e na difusão de tais informações e dados de diversas fontes 
culturais,  nacionais e internacionais; 
c)encoraj arão a produção e difusão de livros para criança; 

                                                
67 Pereira, Tânia da Silva. Direito da Criança e do Adolescente – Uma proposta interdisciplinar 
– 2a edição revista e atualizada.  Rio de Janeiro: Renovar,  2008, páginas 22. 
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d) incent ivarão os órgãos de comunicação a ter part icularmente em 
conta as necessidades lingüíst icas da criança que pertencer a uma 
minoria ou que for indígena; 
e) promoverão o desenvolvimento de diret rizes apropriadas à 
proteção da criança cont ra informações e dados prej udiciais ao seu 
bem-estar,  levando em conta as disposições dos art igos 13 e 18. 
 
Art .  31 –1. Os Estados-parte reconhecem o direito da criança de 
estar protegida cont ra a exploração econômica e cont ra o 
desempenho de qualquer t rabalho que possa ser perigoso ou 
interferir em sua educação, ou sej a nocivo para saúde ou para seu 
desenvolvimento f ísico, mental,  espirit ual,  moral ou social.”  

 
Assim, reforçam-se as percepções de que a exposição de crianças à 

mídia deve favorecer o seu pleno desenvolvimento f ísico, mental e emocional 
e não prej udicá-lo, o que infelizmente ocorre quando da promoção de 
publicidade a elas dirigidas. 

 
Al iás, sobre o tema, vale indicar t recho do Comentário Geral n. 1, 

parágrafo 21, do Comitê das Nações Unidas ligado à Convenção Sobre os 
Direitos da Criança: 

 
“ A mídia, amplamente definida, também tem um papel cent ral a 
desempenhar tanto na promoção dos valores e obj et ivos 
estabelecidos no art igo 29 (1) como assegurando que suas 
at ividades não prej udicarão esforços de out ros na promoção destes 
obj et ivos. Os governos são obrigados pela Convenção, de acordo 
com o art igo 17 (a),  a adotar todas as medidas para encoraj ar a 
mídia de massa a disseminar informações e materiais que 
beneficiem a criança social e culturalmente.68”  

 
Em que pese a responsabilidade dos pais na determinação de horas 

a que a criança está exposta à Televisão e também na escolha dos alimentos 
que serão consumidos pelos pequenos, é importante frisar que a tutela da 
infância é encargo compart ilhado por todos: pais, comunidade,  sociedade e 
Estado, em uma verdadeira rede de proteção. Esse entendimento é endossado 
pelo Comitê das Nações Unidas para os Direitos da Criança: 

 
“ O Comitê enfat iza que os Estados-partes da Convenção têm a 
obrigação legal de respeitar e garant ir os direitos das crianças como 
estabelecidos na Convenção, o que inclui a obrigação de assegurar 
que provedores de serviços não-estatais aj am em conformidade 
com seus disposit ivos,  portanto, criando indiretamente obrigações 
para estes atores.69”  

 

                                                
68 De acordo com: Código de direito internacional dos direitos humanos anotado/  coordenação 
geral Flávia Piovesan. – São Paulo: DPJ Editora,  2008, página 336. 
69 De acordo com: Código de direito internacional dos direitos humanos anotado/  coordenação 
geral Flávia Piovesan. – São Paulo: DPJ Editora,  2008, página 318. 
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Além disso, a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da 
Criança é clara ao expor em seu Art igo 3°: 

 
“ 1. 7RGDV� DV� Do}HV� UHODWLYDV� jV� FULDQoDV,  levadas a efeito por 
inst ituições públicas ou privadas de bem estar social,  t ribunais, 
autoridades administ rat ivas ou orgãos legislat ivos, GHYHP�
FRQVLGHUDU��SULPRUGLDOPHQWH��R�PDLRU�LQWHUHVVH�GD�FULDQoD��
2. Os (VWDGRV� 3DUWHV� VH� FRPSURPHWHP� D� DVVHJXUDU� j� FULDQoD� D�
SURWHomR� H� R� FXLGDGR� TXH� VHMDP� QHFHVViULRV� DR� VHX� EHP� HVWDU, 
levando em consideração os direitos e deveres de seus pais, tutores 
ou out ras pessoas responsáveis por ela perante a lei e, com essa 
f inalidade, tomarão todas as medidas legislat ivas e administ rat ivas 
adequadas. 
3. 2V� (VWDGRV� 3DUWHV� VH� FHUWLILFDUmR� GH� TXH� DV� LQVWLWXLo}HV�� RV�
VHUYLoRV� H� RV� HVWDEHOHFLPHQWRV� HQFDUUHJDGRV� GR� FXLGDGR� RX� GD�
SURWHomR� GDV� FULDQoDV� FXPSUDP� RV� SDGU}HV� HVWDEHOHFLGRV pelas 
autoridades competentes, especialmente no que diz respeito à 
segurança e à saúde das crianças, ao número e à competência de 
seu pessoal e à existência de supervisão adequada.”  (grifos 
inseridos) 

 
Em seu art igo 13° também af irma que “ $� FULDQoD� WHUi� GLUHLWR� j�

OLEHUGDGH� GH� H[SUHVVmR” ,  incluindo o da l iberdade de procurar e receber 
informações. No entanto, também prevê, visando proteger a criança, que ´2�
H[HUFtFLR�GH�WDO�GLUHLWR�SRGHUi�HVWDU�VXMHLWR�D�GHWHUPLQDGDV�UHVWULo}HVµ.  
 

Mas nem o Estatuto da Criança e do Adolescente e nem a Convenção 
da ONU disciplinam a publicidade de forma específ ica. Em cont rapart ida, a 
Const ituição Federal expressamente delega a proteção ao consumidor à lei 
própria, no caso o Código de Defesa do Consumidor. 
 

O Código de Defesa do Consumidor, no tocante ao público infant il, 
determina, no seu art igo 37, §2º, que a publicidade não pode se aproveitar da 
def iciência de j ulgamento e experiência da criança, sob pena de ser 
considerada abusiva e,  portanto, ilegal.  

 
Ao t ratar do tema e especialmente do art .  37 do CDC, a edição n° 

115 de outubro 2007 da Revista do IDEC – Inst ituto de Defesa do Consumidor é 
contundente: 
 

“  O Art igo 37 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) deixa claro 
que é proibida toda publicidade enganosa que (. . .) se aproveite da 
GHILFLrQFLD�GH�MXOJDPHQWR�H�H[SHULrQFLD�GD�FULDQoD.  Antes dos 10 
anos, poucas conseguem entender que a publicidade não faz parte 
do programa televisivo e tem como obj et ivo convencer o 
telespectador a consumir.  Dessa forma, FRPHUFLDLV� GHVWLQDGRV� D�
HVVH�S~EOLFR�VmR�QDWXUDOPHQWH�DEXVLYRV�H�GHYHULDP�VHU�SURLELGRV�
GH�IDWR. ”  (grifos inseridos) 
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Esse é o grande problema da publicidade voltada ao público infant il 
no país -– que a torna int rinsecamente carregada de abusividade e ilegalidade 
-–, porquanto o market ing infant il se vale,  para seu sucesso, ou sej a, para 
conseguir vender os produtos que anuncia e atrair a atenção desse público 
alvo, j ustamente da deficiência de j ulgamento e experiência da criança. 
 

Toda a publicidade abusiva é ilegal,  nos termos do art igo 37, §2º do 
Código de Defesa do Consumidor, lembrando que assim o será aquela que, nas 
palavras de PAULO JORGE SCARTEZZINI GUIMARÃES70,  ´RIHQGH� D� RUGHP�
S~EOLFD��RX�QmR�p�pWLFD�RX�p�RSUHVVLYD�RX�LQHVFUXSXORVDµ.  
 

Com relação a essa abusividade, cumpre ressaltar que as mensagens 
que os comerciais passam são j ustamente no sent ido de formar valores 
distorcidos, mot ivo pelo qual não é ét ica, é inescrupulosa e ofende a ordem 
pública. 
 

A publicidade que se dirige ao público infant il  não é ét ica, pois, por 
suas inerentes característ icas, vale-se de subterfúgios e técnicas de 
convencimento perante um ser que é mais vulnerável – e mesmo 
presumidamente hipossuf iciente – incapaz não só de compreender e se 
defender de tais art imanhas, mas mesmo de prat icar – inclusive por força 
legal – os atos da vida civil ,  como, por exemplo, f irmar cont ratos de compra e 
venda71.  

 
O fato de as pessoas menores de 16 anos de idade não serem 

autorizadas a prat icar todos os atos da vida civil , como os cont ratos, ref lete a 
situação da criança de impossibil idade de se auto-determinar perante 
terceiros. Isso, no entanto, não signif ica que esta pessoa tenha menos 
direitos, mas ao contrário, a Lei lhe garante mais proteções exatamente para 
preservar esta fragilidade temporária da criança. Segundo a j á citada 
advogada e professora de Direito de Famíl ia e de Direito da Criança e do 
Adolescente da PUC/ RJ e UERJ, TÂNIA DA SILVA PEREIRA: 

 
“ O Direito Civil Brasileiro refere-se ao inst ituto da ‘ Personalidade 
Jurídica’  ou ‘ Capacidade de Direito’  como ‘ apt idão genérica para 
adquirir direitos e contrair obrigações’ ,  dist inguindo-a da 
‘ Capacidade de Fato’  ou ‘ Capacidade de exercício’ ,  como ‘ apt idão 
para ut il izá-los e exercê-los por si mesmo’ .  Considera o mesmo 
autor [Caio Mário da Silva Pereira] que ‘ a capacidade de direito, de 
gozo ou de aquisição não pode ser recusada ao indivíduo sob pena 
de desprovê-lo da personalidade. Por isso dizemos que todo homem 
é dela dotado, em princípio’ .  (. .. ) ‘ Aos indivíduos, às vezes, faltam 
requisitos materiais para dirigirem-se com autonomia no mundo 
civil.  Embora não lhes negue a ordem j urídica a capacidade de gozo 
ou de aquisição, recusa-lhes a autodeterminação, interdizendo-lhes 

                                                
70 ,Q�A publicidade il ícita e a responsabilidade civil das celebridades que dela part icipam, São 
Paulo, Editora Revista dos Tribunais,  Bibl ioteca de Direito do Consumidor,  volume 6, p.  136. 
71 Conforme o seguinte disposit ivo do Código Civil:  
´$UW������6mR�DEVROXWDPHQWH�LQFDSD]HV�GH�H[HUFHU�SHVVRDOPHQWH�RV�DWRV�GD�YLGD�FLYLO��
,�²�RV�PHQRUHV�GH�GH]HVVHLV�DQRV�������µ.  
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o exercício dos direitos, pessoal e diretamente porém, condicionado 
sempre à intervenção de uma outra pessoa que o representa ou 
assiste’ .  
(. .. ) Segundo Caio Mário da Silva Pereira, ‘ diante da inexperiência, 
do incompleto desenvolvimento das faculdades intelectuais, a 
facil idade de se deixar inf luenciar por out rem, a falta de 
autodeterminação ou de auto-orientação impõem a completa 
abolição da capacidade de ação’ .72”   

 
Assim, é preciso que a criança sej a preservada da maciça inf luência 

publicitária em sua infância, de maneira que possa desenvolver-se 
plenamente e alcançar a maturidade da idade adulta com capacidade de 
exercer plenamente seu direito de escolha.  

 
Mas não é só. Um dos princípios fundamentais que rege a 

publicidade no país é o ‘ princípio da ident if icação da mensagem publicitária’ , 
por meio do qual,  nos termos do art igo 36 do Código de Defesa do 
Consumidor, ´D� SXEOLFLGDGH� GHYH� VHU� YHLFXODGD� GH� WDO� IRUPD� TXH� R�
FRQVXPLGRU��IiFLO�H�LPHGLDWDPHQWH�D�LGHQWLILTXH�FRPR�WDOµ.  
 

Ora, existem inúmeras pesquisas, pareceres e estudos realizados 
não só no Brasil,  como no exterior – sendo um dos mais relevantes o estudo 
realizado pelo sociólogo ERLING BJURSTRÖM73 (doc.50),  demonst rando que DV�
FULDQoDV�� DVVLP� FRQVLGHUDGDV� DV� SHVVRDV� GH� DWp� GR]H� DQRV� GH� LGDGH�� QmR�
WrP� FRQGLo}HV� GH� HQWHQGHU� DV� PHQVDJHQV� SXEOLFLWiULDV� TXH� OKHV� VmR�
GLULJLGDV�� SRU� QmR� FRQVHJXLUHP� GLVWLQJXL�ODV� GD� SURJUDPDomR� QD� TXDO� VmR�
LQVHULGDV��QHP��WDPSRXFR��FRPSUHHQGHU�VHX�FDUiWHU�SHUVXDVLYR.  
 

Daí tem-se que as crianças não conseguem ident if icar a publicidade 
como tal e, portanto, qualquer publicidade que lhes sej a dirigida viola 
também o princípio da ident if icação da mensagem publicitária, infringindo 
igualmente o disposto no art igo 36 do Código de Defesa do Consumidor. 
 

Até mesmo o Código Brasileiro de Auto-Regulamentação Publicitária 
de que se vale o CONAR – Conselho Nacional de Auto-Regulamentação 
Publicitária, organização do mercado publicitário que se auto-regulamenta, 
reconhece a necessidade de se preservar a infância da publicidade. Nesse 
sent ido, o art igo 37 do dito Código estabelece as regras para a publicidade em 
relação a crianças e j ovens, mencionando, taxat ivamente, o seguinte: 
 

“ 1. Os anúncios deverão reflet ir cuidados especiais em relação a 
segurança e às boas maneiras e, ainda, DEVWHU�VH�GH:   

                                                
72 Livro: Pereira, Tânia da Silva. Direito da Criança e do Adolescente – Uma proposta 
interdiscipl inar – 2a edição revista e atualizada. Rio de Janeiro: Renovar,  2008,  páginas 127 e 
128. 
73 Bj urst röm, Erling, ‘ Children and television advert ising’ ,  Report  1994/ 95:8, Swedish 
Consumer Agency  
ht tp: / / www.konsumentverket .se/ documents/ in_english/ children_tv_ads_bj urst rom.pdf.  
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a. GHVPHUHFHU�YDORUHV�VRFLDLV�SRVLWLYRV��WDLV�FRPR,  dentre out ros, 
amizade, urbanidade, honest idade, j ust iça, generosidade e UHVSHLWR�
D�SHVVRDV,  animais e ao meio ambiente; 
(. .. ) 
f .  HPSUHJDU� FULDQoDV� H� DGROHVFHQWHV� FRPR� PRGHORV� SDUD�
YRFDOL]DU� DSHOR� GLUHWR�� UHFRPHQGDomR� RX� VXJHVWmR� GH� XVR� RX�
FRQVXPR,  admit ida,  entretanto, a part icipação deles nas 
demonst rações pert inentes de serviço ou produto; 
(. .. ) 
2. 4XDQGR�RV�SURGXWRV�IRUHP�GHVWLQDGRV�DR�FRQVXPR�SRU�FULDQoDV�
H�DGROHVFHQWHV�VHXV�DQ~QFLRV�GHYHUmR:  
a.  procurar cont ribuir para o desenvolvimento posit ivo das relações 
ent re pais e f i lhos, alunos e professores, e demais relacionamentos 
que envolvam o público-alvo; 
b.  UHVSHLWDU� D� GLJQLGDGH�� LQJHQXLGDGH�� FUHGXOLGDGH��
LQH[SHULrQFLD e o sent imento de lealdade do público-alvo; 
c.  dar DWHQomR� HVSHFLDO às característ icas psicológicas do público-
alvo, presumida VXD�PHQRU�FDSDFLGDGH�GH�GLVFHUQLPHQWR;  
d.  obedecer a cuidados tais que evitem eventuais distorções 
psicológicas nos modelos publicitários e no público-alvo; (grifos 
inseridos) 

 
Aliás, o próprio presidente do CONAR, Sr. GILBERTO LEIFERT, na 

audiência pública havida em 30.08.2007, pronunciou-se no sent ido de que 
toda e qualquer publicidade que seja diretamente dirigida às crianças é 
abusiva, ilegal e deve ser coibida74 (doc. 51):  
 

“ Assim, em 2006, o CONAR adotou uma nova auto-regulamentação 
em relação à publicidade infant il.  $�QRYLGDGH�TXH�YHLR�D�PXGDU�D�
IDFH� GD� SXEOLFLGDGH� QR� %UDVLO�� D� SDUWLU� GH� ������ p� TXH� D�
SXEOLFLGDGH�QmR�p�PDLV�GLULJLGD��HQGHUHoDGD��D�PHQVDJHP�QmR�p�
GLULJLGD�DR�PHQRU��j�FULDQoD�RX�DR�DGROHVFHQWH��2V�SURGXWRV�VmR�
GHVWLQDGRV�j�FULDQoD�H�DR�DGROHVFHQWH��PDV�D�PHQVDJHP�QmR�SRGH�
VHU�D�HOHV�GHVWLQDGD.  

 
$V� PHQVDJHQV� GRV� DQXQFLDQWHV�� IDEULFDQWHV� GH� SURGXWRV� H�
VHUYLoRV� GHVWLQDGRV� j� FULDQoD�� GHYHUmR� VHU� VHPSUH� HQGHUHoDGDV�
DRV�DGXOWRV�H�HVWDUmR�VXEPHWLGDV�jV�SHQDV�SUHYLVWDV�QR�&yGLJR�GH�
'HIHVD� GR� &RQVXPLGRU,  que j á impõe detenção e multa ao 
anunciante que cometer abusividade, e às regras ét icas dispostas no 
Código de Auto-regulamentação que eu mais minuciosamente me 
permit irei ler mais adiante.”  

 
Com isso, tendo-se em vista que a publicidade dirigida ao público 

infant il não é ét ica, é ilegal e ofende a proteção integral,  de que são t it ulares 
todas as crianças brasileiras, é inadmissível que as empresas ora 
representadas, promovam publicidades comerciais dirigidas às crianças 

                                                
74 Audiência Pública n° 1388/ 07,  em 30/ 08/ 2007, ‘ Debate sobre publicidade infant il’ .  
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contrariando a legislação pát ria e,  igualmente, os compromissos 
internacionais assumidos por elas. 
�

2�GLUHLWR�j�DOLPHQWDomR�VDXGiYHO�
�
O direito fundamental à al imentação é reconhecido 

internacionalmente como um direito humano, notadamente assegurado às 
crianças. A idéia inicialmente é a de garant ir que nenhuma criança sofra de 
privações alimentares, possibil itando-se assim o seu saudável 
desenvolvimento.  

 
No entanto, atualmente, o risco da obesidade infant il está cada vez 

mais presente no mundo e em part icular na sociedade brasileira. Ante a isso, 
é preciso ter atenção com a qualidade dos alimentos consumidos por crianças, 
de maneira a se evitar o desenvolvimento precoce de doenças graves, como é 
a obesidade.  Por conseguinte, o direito à al imentação é também o direito à 
ingestão adequada e balanceada de nut rientes. 

 
O reconhecimento de um direito fundamental à alimentação tem 

origem no direito internacional dos direitos humanos. O Protocolo de São 
Salvador, adicional ao Protocolo de São José da Costa Rica — ambos 
rat if icados pelo Brasil —, em seu art igo 12 estabelece o direito à nut rição e 
vincula os Estados Partes a assegurá-lo.  

 
´$UWLJR��� 
'LUHLWR�j�DOLPHQWDomR 
1.  Toda pessoa tem direito a uma nutrição adequada que assegure a 
possibil idade de gozar do mais alto nível de desenvolvimento f ísico,  
emocional e intelectual.”  
 
A determinação internacional também encont ra ref lexos na 

legislação pát ria, pois como se nota, o Estatuto da Criança e do Adolescente, 
em seu art igo 4º, assim dispõe: 

 
“ Art .  4º É dever da família,  da comunidade, da sociedade em geral 
e do poder público assegurar,  com absoluta prioridade, a efet ivação 
dos direitos referentes à vida, à saúde, à DOLPHQWDomR,  à educação, 
ao esporte, ao lazer,  à prof issionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.”  
(grifos inseridos).  

 
Cabe dizer,  o direito à alimentação compreende, em essência, a 

garant ia da segurança alimentar75.  Esta,  por sua vez, refere-se não só ao 
combate à desnutrição como também ao controle do consumo de al imentos 
obesogênicos, tão prej udiciais à saúde quanto a desnut rição. Assim, busca-se 
                                                
75 “ Trata-se da garant ia das condições de acesso a alimentos básicos, seguros e de qualidade, 
em quant idade suf iciente, de modo permanente e sem comprometer o acesso a out ras 
necessidades essenciais.”  Fonte: 
ht tp: / / www.andi.org.br/ not icias/ templates/ bolet ins/ template_direto.asp?art icleid=576&zon
eid=21.  
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evitar a má nut rição, sej a esta pela ingestão insuficiente de calorias e de 
nut rientes, seja pelo excesso de calorias, gorduras, sais e açúcares.  

 
Tem-se, então, como garant ia normat ivamente respaldada a 

alimentação adequada e nut rit iva, visando ao desenvolvimento de uma vida 
saudável e segura. Nas palavras de FLÁVIO LUIZ SCHIECKI VALENTE76,  médico 
formado pela Universidade de São Paulo e mest re em Saúde Pública por 
Harvard School of Public Health: 

 
“ E chegamos aos dias de hoj e com cerca de 57 milhões de 
brasileiros em situação de insegurança al imentar, espalhados por 
todo o país, mesmo que ainda concent rados no Nordeste, nas áreas 
rurais e nas grandes metrópoles. São 500 anos de história de fome e 
de carências nut ricionais específ icas, tais como as deficiências de 
iodo, ferro e vitamina A, que ainda afetam a dezenas de milhões de 
brasileiros. 
 
Hoj e, agrega-se, ou mesmo superpõe-se, a esta população 

portadora de carências um conj unto de dezenas de milhões de brasileiros que 
são portadores de sobrepeso e obesidade e de complicações decorrentes de 
alimentação inadequada, como hipertensão arterial,  osteoart roses,  
intolerância à glicose e Diabetes Mellitus Tipo II,  dislipidemias,  diferentes 
t ipos de câncer e doenças cardiovasculares. A part ir do início da década de 
90, as doenças cardiovasculares assumiram o primeiro lugar como FDXVD�
PRUWLV proporcional.  Ao mesmo tempo, surgem novos problemas e desaf ios 
aliados às mudanças de prát icas alimentares, à redução do aleitamento 
materno exclusivo, à int rodução precoce de alimentos de desmame 
inadequados, ao aumento inusitado de refeições fora de casa e à int rodução 
crescente de al imentos indust rializados e, mais recentemente, genet icamente 
modif icados, os t ransgênicos. Ou sej a, incorpora-se def init ivamente na 
questão alimentar e nut ricional os direitos do consumidor e o controle de 
qualidade. 

 
As drást icas conseqüências causadas pela má nut rição se most ram 

cada vez mais incrustadas na est rutura social do país: os custos diretos do 
Sistema de Internações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH-SUS) com 
hospitalização de adultos entre vinte e sessenta anos de idade com sobrepeso 
ou obesidade no Brasil — relacionada a doenças como hipertensão, diabetes, 
AVC, entre out ras — at inge R$ 945.453.154,00!  

 
Segundo ROSELY SICHIERI e SILEIA DO NASCIMENTO, pesquisadoras do 

Inst ituto de Medicina Social77:  
 
“ Daviglus et  al. (2004) demonst ram em seu estudo, ao analisar a 
relação do IMC em adultos j ovens e os conseqüentes gastos após os 
65 anos de idade, que o sobrepeso e a obesidade em indivíduos 
j ovens e adultos têm ao longo do tempo conseqüências deletérias 

                                                
76 ht tp:/ / www.gaj op.org.br/ portugues/ alim_p.htm.  
77 Vide nota 19.p. 108-109. 
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ao envelhecer gerando maiores custos. Em um outro estudo 
prospect ivo, em Minnesota, demonst rou que o aumento de uma 
unidade no IMC foi associado com 1,9% de carga mais elevada do 
cuidado de saúde sobre os 18 meses seguintes. 
Outro aspecto a ser considerado por Finkelstein, Fiebelkorn e Wang 
(2005) é que a obesidade não é só um problema de saúde, mas 
também econômico, pois resulta em aumentos signif icat ivos em 
despesas e no absenteísmo dos t rabalhadores. Aproximadamente 
30% dos custos totais resultam do absenteísmo, e embora aqueles 
com obesidade do grau t rês representem somente 3% da população 
empregada, eles representam 21% dos custos devido à obesidade.”  

 
Vale dizer também que as conseqüências nefastas da excessiva 

oferta de alimentos obesogênicos e ricos em sais e gorduras não se 
concent ram apenas no aumento dos índices de sobrepeso e obesidade. Cada 
vez mais se tem not ícias do aumento de t ranstornos alimentares severos como 
anorexia, bulimia, t ranstorno de compulsão alimentar periódica78,  obesidade 
mórbida e outros.  

 
Os dados se tornam ainda mais alarmantes quando se nota que as 

vít imas da obesidade e do sobrepeso pertencem usualmente às classes sociais 
menos favorecidas, em virtude de acesso def iciente à informação, ao 
atendimento médico adequado e a condições f inanceiras razoáveis para se ter 
qualidade de vida.  Conforme estudo desenvolvido pela Universidade 
Harvard79:  

 
“ ‘ Os mais bem-informados têm apenas metade do nível de 
obesidade dos que t iveram acesso a menos informação’ ,  diz Walter 
Willet t , professor de epidemiologia e nut rição na 6FKRRO� RI� 3XEOLF�
+HDOWK.  Um recente art igo do $PHULFDQ�-RXUQDO�RI�&OLQLFDO�1XWULWLRQ 
(Jornal Americano de Nutrição Clínica) argumentou que os mais 
pobres tendem com maior freqüência à obesidade porque comida 
excessivamente calórica, altamente palatável e refinada é mais 
barata por caloria consumida do que peixes, frutas e vegetais. Na 
conferência de Gif ford’ s Oldways Group, em 2003, John Foreyt  (de 
Baylor College of Medicine) notou que 80% das mulheres afro-
americanas estão acima do peso, e que as mulheres hispânicas são o 
segundo grupo mais ‘ pesado. ’  ‘ Os últ imos a engordar serão as 
mulheres brancas e ricas’ ,  ele observou.”  

 
Cabe dizer,  as classes mencionadas são as que mais dependem do 

serviço público de saúde, e por conseqüência, afetam diretamente os cofres 
do Estado. Não há outra evidência de que os distúrbios al imentares ora em 
discussão, resultado natural do consumo exagerado dos produtos ofertados 
pelas Representadas,  são responsabilidade de toda a sociedade. Assim, 
espera-se de empresas que atuem com ét ica na venda de seus produtos e do 

                                                
78 ht tp:/ / www.sedes.org.br/ Departamentos/ Psicanalise/ proj eto_ab.htm (acessado em 
20.5.2008). 
79 Vide nota 9.  
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Governo que f iscalize os produtos al iment ícios vendidos – reprimindo prát icas 
inadequadas quando for o caso – e ofereça serviço de saúde acessível a todos. 
 

A part ir daí a atuação do Estado se torna não apenas importante, 
mas fundamental.  È seu dever const itucional,  assim, como de pais, 
responsáveis e da sociedade como um todo, garant ir o direito de crianças e 
adolescentes a uma alimentação saudável:  

 
“ Art . 227. e�GHYHU�GD�IDPtOLD��GD�VRFLHGDGH�H�GR�(VWDGR assegurar 
à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, R� GLUHLWR� j�
YLGD�� j� VD~GH�� j� DOLPHQWDomR,  à educação, ao lazer,  à 
prof issionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e 
à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de 
toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão.”  (grifos inseridos) 
 
Maus hábitos alimentares, que ocasionam sobrepeso e obesidade, 

são mant idos por toda a vida, caso uma reeducação al imentar não sej a 
efetuada. No mais, tais hábitos pouco saudáveis podem contribuir também 
para o desenvolvimento de t ranstornos alimentares como anorexia, bulimia e 
out ros. 

 
Por isso, a probabilidade de uma criança acima do peso ser um 

adulto com não só os mesmos problemas, mas com estes agravados e 
acompanhados de out ras conseqüências, é muito grande. Nesse sent ido o 
estudo realizado pela Universidade da Califórnia — Berkeley é esclarecedor80:  

 
“ O início de distúrbios alimentares na infância aumenta os riscos de 
enfermidades e mortal idade na idade adulta.  
Sobrepeso infant il é também um fator de risco de sobrepeso na vida 
adulta, com o início do sobrepeso na infância potencialmente 
resultando com maior freqüência em níveis mais altos de 
adiposidade entre adultos do que quando o início do sobrepeso se 
dá na vida adulta. Est ima-se que aproximadamente um terço das 
crianças acima do peso em idade pré-escolar e metade das crianças 
acima do peso em idade escolar permanecem com sobrepeso na 
idade adulta. Sobrepeso na idade adulta,  por sua vez, tem sido 
associado com riscos maiores de incidência de osteoart rite,  doenças 
cardíacas coronárias, altos níveis de colesterol no sangue, pressão 
alta, diabete mell itus t ipo 2, ent re out ras. Inat ividade f ísica e 
hábitos alimentares pobres perdem apenas para o fumo como 
principais causas previsíveis de morte ent re adultos nos Estados 
Unidos.”  

 
Os prej uízos, por sua vez, não afetam apenas a pessoa com 

sobrepeso ou obesidade em part icular,  mas os que com ela convivem: 
distúrbios alimentares costumam ser mant idos hereditariamente, sej a por 

                                                
80 Fonte: “ Prevenção do sobrepeso infant il – o que deve ser feito?”  – Tradução livre.Link: 
ht tp: / / www.cnr.berkeley.edu/ cwh/ PDFs/ Prev_Child_Oweight_10-28-02.pdf.  
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aspectos genét icos,  sej a por aspectos comportamentais.  Esse é o 
entendimento da Academia Americana de Pediat ria e da Associação 
Americana do Coração81:  

 
“ Há muito vem sendo adotada a idéia de que a obesidade ‘ passa de 
pai pra f ilho’  — nascimentos de bebês acima do peso, diabetes 
materna, e obesidade ent re os membros da famíl ia são os fatores — 
mas há a possibil idade de haver múlt iplos genes e uma forte 
interação entre genét ica e ambiente influenciador do aumento dos 
níveis de obesidade. Para crianças, se um dos pais for obeso, a 
razão de probabilidade é de aproximadamente 3 para obesidade na 
vida adulta, mas se ambos os pais são obesos, a razão de 
probabilidade sobe para mais de 10. Antes dos 3 anos de idade, 
obesidade parental é mais forte prognost icador de obesidade na 
vida adulta do que a condição nut ricional da criança.”  
 
“ Pesquisadores descobriram que crianças cuj os pais têm maiores 
níveis tanto de imposição de rest rição alimentar quanto de 
alimentação impulsiva têm maior aumento de gordura corporal do 
que crianças cuj os pais têm níveis mais baixos dos fatores 
indicados.  
(. .. ) 
Crianças cuj os pais alternavam ent re rest rição alimentar e 
alimentação impulsiva ganharam a maior quant idade de gordura 
corporal regist rada, de acordo com o publicado. Estudiosos disseram 
que as crianças fazem com mais freqüência o que vêem seus pais 
fazerem, e não o que eles lhes dizem. Como resultado, pais 
normalmente se tornam inconscientes de que estão t ransmit indo 
seus próprios hábitos alimentares e at itudes a seus f ilhos. Essa foi a 
conclusão dos pesquisadores, e estudos similares podem fornecer 
um duplo benefício às famíl ias: aj udar crianças a desenvolver 
comportamentos saudáveis, e mot ivar seus pais a mudar alguns de 
seus próprios hábitos insalubres.”  

 
Verif ica-se, então, claro atentado à saúde infant il:  a disseminação 

de hábitos alimentares baseados em alimentos pouco nutrit ivos e altamente 
calóricos est imula a má nut rição e a quant idade exagerada de elementos 
prej udiciais quando em excesso, como gordura e açúcares. Ao at ingir cerca de 
10% das crianças brasileiras, a obesidade está a ponto de se tornar uma 
epidemia.  

 
Assim é dever do Estado, em observação ao direito à alimentação, 

proporcionar e incent ivar acesso a alimentos adequados, bem como erradicar 
formas indiretas de agressão e abuso à criança e ao adolescente, como a 

                                                
81 Fonte: Prevenção de sobrepeso e obesidade infant il – Comitê de Nut rição – Off icial Journal 
of t he American Academy of Pediat rics. Tradução livre. Link:  
ht tp: / / pediat rics.aappublicat ions.org/ cgi/ content / full/ 112/ 2/ 424#RFN1 e 
Obesidade infant il  relacionada aos hábitos alimentares dos pais.  – Pesquisa desenvolvida por 
American Heart  Associat ion – San Diego. Tradução l ivre. Link:  
ht tp: / / f indart icles.com/ p/ art icles/ mi_m0FSL/ is_4_71/ ai_64424050.  
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publicidade abusiva, que provoca não só o consumo exagerado, mas fatores 
int rínsecos a ele, como formação de valores obtusos, distúrbios al imentares, e 
doenças deles decorrentes — hipertensão, diabetes, colesterol alto, etc. 

 
Como se vê, a segurança alimentar é interesse e dever do Estado 

Brasileiro: cerca de 10% das crianças brasileiras são obesas, e os números 
tendem a aumentar, permeando seus efeitos em todos os campos da estrutura 
social.   

  
Nesse sent ido, a postura adotada por diversos órgãos 

governamentais é louvável, porém necessita ser mais efet iva e incisiva. A 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), por exemplo, por Consulta 
Pública nº.  71/ 2006, possibil itou a manifestação de setores interessados 
(como os da área de comunicação e sociedades organizadas, como o próprio 
,QVWLWXWR� $ODQD� – doc. 52) como cont ribuição para elaborar o Regulamento 
Técnico de Publicidade de alimento com quant idades elevadas de sódio, 
açúcares, gordura saturada, gordura “ t rans”  e de bebidas de baixo teor 
nut ricional.  No entanto, até a presente data, este regulamento não foi 
aprovado em def init ivo, ou sej a, não vincula as empresas nacionais, visto que 
seu conteúdo permanece em discussão. 

 
Embora a proposta sej a bem intencionada, a gravidade dos 

problemas causados por sobrepeso, obesidade e demais t ranstornos 
alimentares requer uma postura mais atuante do Estado. Caso se aj a de forma 
negligente, a sociedade brasileira correrá o risco de enfrentar uma verdadeira 
epidemia, com altos custos para a vida das pessoas e para o próprio governo. 
 

Assim, ante o exposto e considerando: (a) a grande influência das 
mais diferentes formas de publicidade e comunicação mercadológica de 
alimentos nas crianças; (b) os riscos iminentes à saúde das crianças 
decorrentes de publicidades de alimentos dirigidas a crianças; (c) a violação 
aos direitos das crianças e do consumidor, ante o desenvolvimento de 
publicidade abusiva; faz-se necessário que comunicações mercadológicas 
como as aqui apresentadas sej am prontamente interrompidas e coibidas, sob 
pena de agravar ainda mais a situação já prej udicial às crianças brasileiras. 
Imperioso também que as empresas assumam o compromisso de atuar de 
forma ét ica em suas ações de comunicação mercadológica dirigida às 
crianças. 
�
�
9�� &RQFOXVmR�H�SHGLGR��
 
 

Por tudo isso, é bem certo que a forma como as referidas empresas 
se comportam no Brasil,  em contradição ao que fazem no exterior, denotam 
um duplo padrão de conduta das mesmas, que atuam em solo brasileiro de 
maneira ant iét ica e ext remamente prej udicial ao desenvolvimento das 
crianças. 
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A comunicação mercadológica dirigida a crianças ataca suas 
vulnerabilidades, sua hipossuf iciência presumida e até mesmo sua integridade 
moral, propagando valores materiais distorcidos – e também viola a legislação 
em vigor que regulamenta as respect ivas prát icas. 
 
 

Assim, ante o exposto, o ,QVWLWXWR�$ODQD�vem pedir sej am tomadas 
as devidas providências legais em face das empresas %XUJHU� .LQJ,  &DGEXU\�
$GDPV,  &RFD�&ROD,  *HQHUDO� 0LOOV,  +HUVKH\,  .HOORJJ,  .UDIW� )RRGV,  0DUV,  
0F'RQDOG
V,  3HSVL&R e 8QLOHYHU,  a f im de que estas se comprometam a agir 
no Brasil da mesma maneira acordada internacionalmente.  
 

 

,QVWLWXWR�$ODQD�

3URMHWR�&ULDQoD�H�&RQVXPR�

 
 
Isabella Vieira Machado Henriques               Tamara Amoroso Gonçalves 

Coordenadora      Advogada 
      OAB/ SP nº 155.097                                  OAB/ SP nº 257.156 
 

 
 
 
 
 
 
C/ c: 
 
%XUJXHU�.LQJ�GR�%UDVLO�$VVHVVRULD�D�5HVWDXUDQWHV�/WGD����
Alameda Santos, nº.  2395, 11º andar 
01418 - 200 
São Paulo - SP 
�
&DGEXU\�$GDPV�%UDVLO�,QG~VWULD�H�&RPpUFLR�GH�3URGXWRV�$OLPHQWtFLRV�/WGD��
A/ c Departamento Jurídico 
Rua Dos Ingleses, 569 
01329-905 
Bela Vista 
São Paulo - SP 
�
&RFD�&ROD�,QG~VWULDV�/WGD��
A/ c: Departamento Jurídico 
Av. Dr. Cardoso de Melo, 1450, 3º andar 
Edif ício Olimpic Tower 
04548 – 8070 
Vila Olímpia  
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São Paulo - SP 
 
*HQHUDO�0LOOV�%UDVLO�/WGD��
A/ c: Departamento Jurídico 
Rua Joaquim Marques Figueiredo, 5121 
17034-290 
Dist rito Indust rial Domingos Biancardi 
Bauru – SP 
 
+HUVKH\�GR�%UDVLO�/WGD��
Av. Nações Unidas, 4777 cj  14B an 14 
Alto de Pinheiros 
05425-070 
São Paulo - SP 
 
.HOORJJ�%UDVLO�/WGD���
A/ c: Departamento Jurídico 
Rua: Augusto Ferreira de Morais, 602 
04763 – 001 
São Paulo - SP 
 
.UDIW�)RRGV�%UDVLO�6�$�
A/ C: Departamento Jurídico 
Rua dos Pinheiros, 870, 26 andar 
05422-001 
São Paulo – SP 
 
0DVWHUIRRGV�%UDVLO�$OLPHQWRV�/WGD��
Endereço: Rua Fidencio Ramos, 223, conj . 717 
Vila Olímpia 
04551-010 
São Paulo-SP 
�
$UFRV�'RXUDGRV�&RPpUFLR�GH�$OLPHQWRV�/WGD��
A/ C: Departamento Jurídico 
Alameda Amazonas, 253 
06454 – 070 
São Paulo - SP 
 
3HSVL&R�GR�%UDVLO�/WGD��
Av. Juscelino K de Oliveira, 816 
04543000 
Vila Nova Conceição 
São Paulo - SP 
 
8QLOHYHU�%UDVLO�
Av. Manoel Domingos Pinto, 481 
05120 – 900 
Parque Anhanguera  
São Paulo - SP 


